LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.5.
2012.gada 24.maijā
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.02
Sēdē piedalās 12 deputāti: Gunta Abaja, Aigars Zadiņš, Asja Felta, Benita Ose, Irina
Jānberga, Guntis Pirvits, Ēriks Bērzkalns, Aldons Zumbergs, Regīna Rūmniece, Tija Liepa,
Linda Pavlovska, Una Sila
Nepiedalās: - Smaida Šnikvalde - slimības dēļ
Administrācijas darbinieki: Mareks Griciks, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Andris
Kojro, Lauris Laicāns, Baiba Dūda, Aldis Pinkens
Iedzīvotāji: Gunārs Laicāns
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Darbu uzsāk deputāte Una Sila
Tiek izteikts priekšlikums papildināt izsludināto darba kārtību, iekļaujot tajā
26.jautājumu „Par cirsmas īpašumā „Anši” izsoles sākumcenas noteikšanu” un skatīt to
kā 10.jautājumu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu „Par cirsmas īpašumā „Anši” izsoles sākumcenas
noteikšanu”.
Deputāts A.Zumbergs informē, ka sēdes darba kārtībā izsludināto 19.jautājumu Finanšu
komiteja ir noraidījusi un tā virzība uz domes sēdi, kā arī 12. un 13. jautājums, ir
pretrunā ar Dundagas novada pašvaldības nolikuma 43.punktu, kas nosaka, ka domes
sēdē iekļaujami jautājumi, kas iesniegti ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms domes sēdes,
turpretī minētie jautājumi ir iesniegti 21.maijā.
G.Abaja informē, ka ir konsultējusies ar LPS juristi un norāda, ka sēde un tās darba
kārtība ir izsludināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretenzijas par kādu
konkrētu jautājumu varēs izteikt skatot tos sēdes gaitā.
A.Zumbergs norāda, ka pašvaldību darbu uzraugošā institūcija ir VARA ministrija, kuru
skatījumā šāda jautājumu virzība ir nepieļaujama, līdz ar ko pieprasa 12., 13. un 19.
jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā ar balsojumu, likumā noteiktā kārtībā.
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G.Abaja norāda, ka visi darba kārtībā izsludinātie jautājumi ir skatāmi, jo izsludināti
noteiktajā termiņā un kārtībā. Ja ir pretenzijas par to izskatīšanu, tad ir jābalso par šo
jautājumu izslēgšanu no darba kārtības ar 2/3 deputātu balsojumu.
G.Abaja ierosina balsot par 12., 13. Un 19.jautājuma izslēgšanu.
A.Zumbbergs ierosina balsot par izsludināto darba kārtību bez 12., 13. un 19.punkta.
Vienojas balsot par izteikto priekšlikumu atsevišķi balsot par 12., 13. un 19.punktu
iekļaušanu darba kārtībā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar balsīm par 5 (U.Sila, G.Pirvits, T.Liepa, Ē.Bērzkalns
A.Zumbergs), pret - 6 (G.Abaja, B.Ose, L.Pavlovska, A.Zadiņš, R.Rūmniece, A.Felta)
atturas – nav
Lēmums nav pieņemts.
Priekšlikums 26.jautājumu skatīt kā 10.jautājumumu.
Ierosina balsot par izsludināto darba kārtību ar papildinājumu (26.jautājums, kas tiks
skatīts kā 10.)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, L.Pavlovska, A.Zadiņš,
A.Felta, R.Rūmniece,), pret -1 (T.Liepa), atturas – 2 (A.Zumbergs- saskata pašvaldības
nolikuma pārkāpumus, nosakot sēdes darba kārtību, G.Pirvits- nevar paskaidrot),
balsojumā nepiedalās U.Sila, Ē.Bērzkalns.
NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto darba kārtību:
1. Par izmaiņām pastāvīgo komiteju sastāvā
2. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un priekšsēdētājas informācija
3. Par Iepirkumu komisijas nolikumu
4. Par maksas noteikšanu suvenīru piedāvājumam Dundagas TIC
5. Par līdzfinansējumu projektam „Mēs un mūsu vide”
6. Par nodokļu atbalsta pasākumu
7. Par atvaļinājuma pabalstiem amatpersonām (darbiniekiem) 2012. gadā.
8. Par deputātu darba samaksu
9. Par cirsmas „Anši” izsoles rezultātu apstiprināšanu
10. Par cirsmas īpašumā „Anši” izsoles sākumcenas noteikšanu
11. Par budžeta grozījumiem
12. Par nekustamā īpašuma „Birzītes” sadalīšanu
13. Par nekustamā īpašuma „Jūgmeki 2” sadalīšanu
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam "Jaunlīdumi"
15. Par īpašuma „Ragmeži” piebraucamo ceļu
16. Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Janta”
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Juzupi”
18. Par zemes nomu
19. Par dalību LF un EZF projektos
20. Par piedalīšanos ES atbalsta Lauku attīstības programmas projektu konkursā
21. Par ievietošanas kārtību ārpusģimenes aprūpes iestādēs
22. Par skolu nodrošināšanu ar mācību līdzekļiem
23. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
24. Par dzīvokļu jautājumiem
25. Par grozījumiem saistošajos noteikumos par pabalstiem
26. Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu J. B.
Dažādi jautājumi
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1.§
Par pastāvīgo komiteju sastāvu
G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats:
Likuma “Par pašvaldībām” 54.panta pirmā daļa, 55.panta pirmā un trešā daļa
Ņemot vērā, ka Valdis Rande bija Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
loceklis, tiek izteikts priekšlikums Unu Silu ievēlēt par minētās komitejas locekli.
Ņemot vērā, ka Finanšu komitejā nav pārstāvēts neviens no deputātiem, kas pārstāv
vēlētāju apvienību “Cilvēkiem!”, tiek izteikts priekšlikums Benitu Osi ievēlēt par minētās
komitejas locekli.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav, atturas – 1
(A.Zumbergs- uzskata, ka komitejas nav vajadzīgas, jo komiteju darbam nav nozīmes)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.129 Par pastāvīgo komiteju sastāvu”’. Lēmums pievienots protokolam.

2.§
Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un priekšsēdētājas informācija
Izpilddirektors Mareks Griciks informē par veiktajiem darbiem :
1. Notikusi īpašuma „Anši” cirsmu izsole
2. Notikusi telpu nomas izsole Kolkas „Zītaros” un Tautas namā
3. Izsludināti iepirkumi ielu seguma remontam, malkas piegāde Mazirbes skolai un
mazajai skolai, kanalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrādei, pils gaiteņa
remontam.
Jautājumi:
A.Zumbergs- Kā noris iepirkums mazās skolas zāles remontam?
M.Griciks: Ir izsludināts
A.Zumbergs: Kāpēc sēdēs vairs nepiedalās „Dundadznieka” darbinieki? Pēc nolikuma
viņiem ir jāpiedalās visās sēdēs.
G.Abaja informē, ka, ņemot vērā saspringto darba grafiku, ir atļāvusi veltīt laiku citām
lietām.
Domes priekšsēdētāja informē par:
1. Par pastāvošo interešu konfliktu novada domes deputātiem. Esot amatpersonu
statusā, no domes ir jāsaņem atļauja savienot amatus, pretējā gadījumā par
deputāta pienākumu pildīšanu nevar saņemt atlīdzību. Tas ir katra deputāta paša
ziņā.
2. Par LPS kongresā skatītajiem jautājumiem
3. Par pašvaldību atbalstu vietējiem uzņēmējiem
4. Par deputātu darba disciplīnu- maijā nav notikusi AP komitejas sēde kvoruma
trūkuma dēļ (arī atkārtoti izsludinātā sēde)
5. Par pašvaldības ieņēmumu bāzi
A.Zumbergs informē, ka viņam ir zināmi divi deputāti, kuri nav pildījuši interešu
konflikta novēršanas nosacījumus, stājoties amatā saskaņā ar 21.panta nosacījumus –
valsts amatpersona nekavējoties sniedz rakstveidā informāciju augstākstāvošai valsts
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amatpersonai vai kontrolējošai institūcijai par komercsabiedrībām un pirmās pakāpes
radiniekiem, kuri pilda pašvaldības pasūtījumu. Tas attiecas uz domes priekšsēdētāju
sakarā ar vīra uzņēmumu un deputātu A.Zadiņu.
G.Abaja: vīra uzņēmums nesniedz pašvaldībai pakalpojumus. Tas bija pirms stāšanās
amatā. A.Zadiņš sniedz pakalpojumu uz publiska iepirkuma pamata.

3.§
Par Iepirkumu komisijas nolikumu
G.Abaja, A.Zumbergs, A.Felta
Pamats
Likums „Par pašvaldībām „ 21. panta pirmā daļa un 61. panta trešā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.130. „Par Iepirkumu komisijas nolikumu”’. Lēmums pievienots
protokolam.

4.§
Par maksas noteikšanu suvenīru piedāvājumam Dundagas TIC
Ziņo B.Dūda; G.Abaja
Pamats
Likums par pašvaldībām, 21.pants
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.131. „Par maksas noteikšanu suvenīru piedāvājumam Dundagas
TIC”. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par līdzfinansējumu projektam „Mēs un mūsu vide”
Ziņo Z.Eizenberga; G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
1. 09.05.2012. g. saņemtais iesniegums no biedrības „Dundagas bērnu un jauniešu
atbalsta centrs” vadītājas Dinas Ludevikas;
2. Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.
25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”.
A.Zumbergs norāda, ka ir nepieciešams sadarbības līgums ar minēto biedrību, sakārtojot
civiltiesiskās attiecības.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.132. „Par līdzfinansējumu projektam „Mēs un mūsu vide”. Lēmums
pievienots protokolam.
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6.§
Par nodokļu atbalsta pasākumu
G.Abaja
Pamats:
• Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela ziņojums.
• Latvijas Pašvaldību savienības 2012. gada 9. marta vēstule Nr. 0320120630/A963.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.133. „Par nodokļu atbalsta pasākumu”. Lēmums pievienots
protokolam.

Sēdei pievienojas deputāte Irina Jānberga.
7.§
Par atvaļinājuma pabalstiem amatpersonām (darbiniekiem) 2012. gadā
Ziņo Z.Eizenberga; G.Abaja, T.Liepa, A.Felta, A.Zumbergs, ĒBērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš
Pamats
1. Nolikums „Par atlīdzību Dundagas novada pašvaldībā” 7.2. punkts ;
2. Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3. panta ceturtās daļas 8. punkts un likuma pārejas noteikumu 8.6 punkta
septītais apakšpunkts.
Mērķis
Veikt materiālo stimulēšanu, lai uzlabotu darba izpildes rezultātus.
Izvērtējums
Laikā no 2009. - 2011. gadam (ieskaitot) pašvaldības darbinieki ir strādājuši gan
samazinātu darba laiku, gan saņēmuši samazinātu atalgojumu, lai ierobežotu ar atlīdzību
saistītos izdevumus un nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma normas. Tika nodrošinātas pašvaldības pamatfunkcijas, bet
netika radīti optimāli apstākļi šo funkciju attīstībai. Tā kā ar 2012. gadu Valsts un
pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas
noteikumu 8.6 punkta septītais apakšpunkts pasaka, ka pašvaldība var paredzēt ar
papildus atlīdzību saistītu sekojošu pasākumu – pabalstu vienu reizi kalendāra gadā,
aizejot amatpersonai (darbiniekam) ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā
nodarbinātības ilgumu pašvaldības institūcijā, darba izpildes rezultātus un citus
pašvaldības noteiktus kritērijus, kā arī to, ka atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz
nākamo kalendāro gadu un, izbeidzoties amata (darba) attiecībām, tas netiek atlīdzināts
gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots. Likuma pārejas noteikumi nosaka,
ka 2012. gadā šis pabalsts var sastādīt līdz 25 procentiem no amatpersonas (darbinieka)
mēnešalgas.
Ir priekšlikums, izejot no iepriekšējo gadu pieredzes un likuma pārejas noteikumiem,
2012. gadā aprēķinot atvaļinājuma pabalstu ņemt vērā pašvaldībā amatā (darbā)
nostrādāto laiku.
Skatīt tabulu.
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Procenti no mēnešalgas
10%
15%
20%
25%

Amatā (darbā) nostrādātais laiks (pilni gadi)
2-3 gadi
4-5 gadi
6-7 gadi
8 un vairāk gadi

Plānojot budžetu, netika iekļauts finansējums šim mērķim. Tā kā budžeta ieņēmumi
pildās ar rezervi, tika veikti aprēķini nepieciešamās summas noskaidrošanai.
Atvaļinājuma pabalstu izmaksai nepieciešami aptuveni Ls 11946,00.
Atvaļinājuma pabalsts nav piešķirams izglītības iestāžu vadītājiem un pedagoģiskajam
personālam, jo, saskaņā ar Atlīdzības likumu, šāda amatu grupa nav iekļauta.
Sagatavotajam lēmuma projektam ir iesniegts grozījumu teksts.
A.Zumbergs norāda, ka komitejas lēmums nav ticis ņemts vērā un aicina ignorēt
klātpievienoto grozījumu tekstu, kur sagatavotājs nav identificējams.
G.Abaja apliecina, ka šis ir priekšlikums sagatavotā lēmuma projekta grozījumiem.
Pēc I.Jānbergas domām piedāvātais sadalījums ir par sīku. Ierosina 25% piemērot sākot
ar 20 nostrādātiem gadiem, kā arī atbalstīt pedagogu iekļaušanu pabalstu saņēmēju
lokā.
Ē.Bērzkalns norāda, ka vispirms ir jāpārskata iestāžu darbības nodrošināšanai
nepieciešamie darbi (vēlmju saraksts). Nav lemts par papildus ienākušo līdzekļu sadales
prioritātēm.
R.Rūmniece ierosina iekļaut sarakstā arī PII pedagoģiskos darbiniekus.
A.Zadiņš ierosina mainīt % sadalījumu.
Ē.Bērzkalns ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu pēc budžeta grozījumu veikšanas,
ņemot vērā iestāžu vēlmes utt.
1. Secina, ka papildus sagatavotajam lēmuma projektam:
Atbalstīt atvaļinājuma pabalstu piešķiršanu tām amatpersonām (darbiniekiem), kuru
amati ir iekļauti „DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS
KATALOGĀ” un atlīdzība noteikta saskaņā ar nolikumu „PAR ATLĪDZĪBU DUNDAGAS
NOVADA PAŠVALDĪBĀ”. Ja amatpersona (darbinieks) amatu apvienošanas kārtībā strādā
vairākos amatos pašvaldībā, tad pabalsts piešķirams tikai par vienu no amatiem, par
pamatu ņemot nostrādāto laiku pamatdarbā:
Procenti no mēnešalgas
Amatā (darbā) nostrādātais laiks (pilni gadi)
10%
2-3 gadi
15%
4-5 gadi
20%
6-7 gadi
25%
8 un vairāk gadi
2. Par nepieciešamo finansējumu atvaļinājumu pabalstiem lemt pēc valsts budžeta
grozījumu pieņemšanas.
Ir izteikti vēl divi priekšlikumi:
1.priekšlikums:
1. Piešķirt atvaļinājuma pabalstu tām amatpersonām (darbiniekiem), kuru amati ir
iekļauti „DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS
KATALOGĀ” un atlīdzība noteikta saskaņā ar nolikumu „PAR ATLĪDZĪBU
DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ”, izņemot darbiniekus, kuri veic sezonas
rakstura darbu. Ja amatpersona (darbinieks) amatu apvienošanas kārtībā strādā
vairākos amatos pašvaldībā, tad pabalsts piešķirams tikai par vienu no amatiem,
par pamatu ņemot nostrādāto laiku pamatdarbā:
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Procenti no mēnešalgas
Amatā (darbā) nostrādātais laiks (pilni gadi)
10%
1-3 gadi
15%
4-6 gadi
20%
7-9 gadi
25%
10 un vairāk gadi
Izglītības iestāžu vadītājiem pabalstu piešķir no tās mēnešalgas daļas, kuru finansē
pašvaldība.
2. Piešķirt 2012.gadā finansējumu atvaļinājumu pabalstiem Ls 12549,00 apmērā no
plānotā budžeta līdzekļu atlikuma. Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem.
Aprēķinot pabalstus, ņemt vērā amatpersonu (darbinieku) nostrādāto laiku
pašvaldībā.
2.priekšlikums:
Atlikt jautājuma izskatīšanu pēc valsts budžeta grozījumu pieņemšanas.
Tiek ierosināts balsot vispirms par visatšķirīgāko priekšlikumu - Atlikt jautājuma
izskatīšanu pēc valsts budžeta grozījumu pieņemšanas.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (Ē.Bērzkalns, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – 8
(G.Abaja, U.Sila, B.Ose, L.Pavlovska, A.Zadiņš, R.Rūmniece, I.Jānberga, A.Felta), atturas – 1
(T.Liepa)
Lēmums netiek pieņemts.
Tiek ierosināts balsot par 1.iesniegto lēmuma projektu ar grozījumiem % sadalījumā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, L.Pavlovska, A.Zadiņš,
R.Rūmniece, A.Felta), pret – 3 (Ē.Bērzkalns, G.Pirvits, A.Zumbergs), atturas – 2
(I.Jānberga- būtu jāiekļauj arī pedagoģiskais personāls, T.Liepa- skatīt pēc budžeta
grozījumiem)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.134. „Par atvaļinājuma pabalstiem amatpersonām (darbiniekiem)
2012. gadā”. Lēmums pievienots protokolam.

8.§
Par deputātu darba samaksu
Ziņo Z.Eizenberga; G.Abaja, A.Zumbergs, A.Felta, R.Rūmniece, G.Pirvits
Pamats
1. Nolikums „Par atlīdzību Dundagas novada pašvaldībā” 3.1. punkts ;
2. Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
5. pants.
G.Pirvits norāda, ka šāda darba samaksas noteikšana deputātiem būtu attiecināma uz
nākamajiem sasaukumiem
A.Zumbergs uzskata, ka jautājums būtu skatāms pēc budžeta grozījumiem un attiecināt
to uz nākamajiem sasaukumiem, bet ne šobrīd.
R.Rūmniece norāda, ka šobrīd esošā atlīdzība par deputāta pienākumu veikšanu, kas ir ~
20 lati mēnesī, ir neadekvāta ieguldītajam darbam, laikam un līdzekļiem.
A.Felta atbalsta atlīdzības palielinājuma nepieciešamību.
Tiek ierosināts balsot par iesniegtajiem grozījumiem sagatavotajam lēmuma projektam:
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1. Noteikt pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja darba algas likmi 80% apmērā no
priekšsēdētāja darba algas par stundu. Noteikt domes deputāta darba algas likmi par
stundu 62% apmērā no domes priekšsēdētāja stundas likmes.
2. Noteikt papildus apmaksātas 10 stundas mēnesī katram domes deputātam par
gatavošanos uz domes komitejām un domes sēdēm, ja deputāts ir piedalījies attiecīgajā
mēneša sēdē. Noteikt papildus apmaksātas 12 stundas mēnesī katram domes komitejas
priekšsēdētājiem, ja tie piedalījušies attiecīgajā mēneša sēdē. Domes deputātiem un
domes komiteju priekšsēdētājiem stundas likmi par gatavošanos noteikt 65% apmērā no
priekšsēdētāja stundas likmes.
3. Piešķirt 2012.gada budžetā papildus finansējumu deputātu darba samaksai un
sociālajam nodoklim Ls 5022,00 no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma. Ņemt vērā pie
budžeta grozījumiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, L.Pavlovska, A.Zadiņš,
R.Rūmniece, I.Jānberga, A.Felta), pret – 2 (G.Pirvits, A.Zumbergs), atturas – 3
(Ē.Bērzkalns – būtu jāskata kontekstā ar citām prioritātēm, T.Liepa- skatīt kopā ar
pabalstiem pie atvaļinājumiem, U.Sila- ētisku apsvērumu dēļ)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.135. „Par deputātu darba samaksu”. Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par cirsmas „Anši” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo M.Griciks; G.Abaja
Pamats
Dundagas novada pašvaldības cirsmu saimniecībā “Anši”, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā izsoļu noteikumu 35.punkts.
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
2012.gada 15.maija lēmums Nr.5. „Par 15.05.2012. cirsmu izsoļu rezultātiem” 5.,
6.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.136. „Par cirsmas „Anši” izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

10.§
Par nekustamā īpašuma „Anši” izsoles sākumcenas noteikšanu
G.Abaja, A.Zumbergs, A.Felta, A.Zadiņš, T.Liepa, Ē.Bērzkalns

Izpilddirektors M.Griciks ziņo, ka netika izsolīti atsevišķi nogabali īpašumā „Anši”, kā
rezultātā tika pasūtīts jauns novērtējums. Pēc jaunā novērtējuma cirsmas vērtība
samazināta ~ par 30%.
A.Zumbergs ierosina atlikt cirsmas izsoli un nogaidīt piemērotāku cirsmas realizācijas
laiku, jo pēc papildus līdzekļiem šobrīd nav nepieciešamības.
Ē.Bērzkalns piekrīt, ka nebūtu lietderīgi realizēt šobrīd. Jāseko līdzi cenu izmaiņām tirgū.
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Pamatojums
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
2012.gada 15.maija lēmums Nr.5. „Par 15.05.2012. cirsmu izsoļu rezultātiem”.
Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu; 26.01.2012.Domes lēmums Nr.36.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.137. „Par nekustamā īpašuma „Anši” izsoles sākumcenas
noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par budžeta grozījumiem
Ziņo Z.Eizenberga; G.Abaja, L.Pavlovska, A.Zumbergs
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.138. „Par budžeta grozījumiem”. Lēmums pievienots protokolam.

12.§
Par nekustamā īpašuma „Birzītes” sadalīšanu
G.Abaja
Pamatojums:
1) Sarmītes Reinfeldes iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 23.04.2012. ar
Nr.DD-3-26.1/12/185-R).
2) Zemes ierīcības likuma 8. un 14.pants.
3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants.
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.punkts.
5) MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.139. „Par nekustamā īpašuma „Birzītes” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
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13.§
Par nekustamā īpašuma „Jūgmeki-2” sadalīšanu
Ziņo L.Laicāns; G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
1) Alfreda Arnolda Sproģa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 15.05.2012.
ar
Nr.DD-3-26.1/12/208-S).
2) Alfreda Arnolda Sproģa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 15.05.2012.
ar
Nr.DD-3-26.1/12/209-S).
3) Zemes ierīcības likuma 8. un 14.pants.
4) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants.
5) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.punkts.
6) MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 7.punkts.
7) MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece), pret nav, atturas –
1 (T.Liepa- nebalsoja par iekļaušanu sēdes darba kārtībā)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.140. „Par nekustamā īpašuma „Jūgmeki - 2” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

14.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Jaunlīdumi”
Ziņo L.Laicāns; G.Abaja
Pamats
1. Edgara Pētersona iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 18.05.2012. ar
Nr.DD-3-26.1/12/217-P).
2. Zemes ierīcības likums.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece), pret nav, atturas –
1 (T.Liepa- nebalsoja par iekļaušanu sēdes darba kārtībā)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.141. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam
„Jaunlīdumi””. Lēmums pievienots protokolam.
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15.§
Par īpašuma „Ragmeži” piebraucamo ceļu
Ziņo L.Laicāns; G.Abaja, A.Felta, T.Liepa, R.Rūmniece, A.Zumbergs
Pamatojums:
1. Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē
20.04.2012. ar Nr.DD-31.2/12/934).
2. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
3. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas
novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
A.Zumbergs norāda, ka Dabas aizsardzības pārvaldei nav pienākums rūpēties par
iedzīvotājiem, bet pašvaldībai gan. Savā īpašumā varam veikt nepieciešamos
uzlabojumus finansiālo iespēju robežās.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, G.Pirvits, T.Liepa, A.Zadiņš,
Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret - 4 (B.Ose, L.Pavlovska, R.Rūmniece, I.Jānberga),
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.142. „Par īpašuma „Ragmeži” piebraucamo ceļu”. Lēmums pievienots
protokolam.

16.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Janta”
G.Abaja
Pamatojums:
1. SIA „Stiga RM” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 02.05.2012. ar
Nr.DD-3-31.2./12/1022) par nekustamā īpašuma „Janta” (kadastra Nr. 8850 019
0064) sadalīšanu.
2. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
3. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.

4. Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 1.daļas 3.punkts.
5. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
12.4.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.143. „Par Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Janta”. Lēmums
pievienots protokolam.
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17.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Juzupi”
G.Abaja
Pamats:
1. SIA „TOPO Libau” sagatavotais un 25.04.2012. Dundagas novada Domē iesniegtais
zemes ierīcības projekts īpašuma „Juzupi” sadalīšanai.
2. Dundagas novada Domes 26.01.2012. sēdes lēmums Nr.3 (protokols Nr.1, 4.§).
3. Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 1.daļas 3.punkts, 19.panta 2.daļa un
20.pants.
4. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
5. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.144. „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam
„Juzupi”. Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par zemes nomu
Ziņo M.Griciks; G.Abaja, T.Liepa
18.1. Pamats
1. SIA “TAIDERS” iesniegums Nr.3-26.2/12/197-T.
1) MK noteikumi Nr.735 no 30.10.2007 “Par publiskas personas zemes nomu”.
2) MK noteikumi Nr.515 no 8.06.2010 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem.”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.145. „Par zemes nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
18.2. Pamats
1. Agra Libreiha iesniegums Nr.3-26.2/12/196-L.
2. MK noteikumi Nr.735 no 30.10.2007 “Par publiskas personas zemes nomu”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.146. „Par zemes nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
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19.§
Par dalību LF un EZF projektos
G.Abaja, A.Felta, T.Liepa, A.Zadiņš, A.Zumbergs, B.Ose, L.Pavlovska
Domes priekšsēdētāja G.Abaja informē par atvērtajām programmām un pieejamo
finansējumu apmēriem katrā apakšaktivitātē.
Diskusijas:
T.Liepa vaicā vai ir noteikta kārtība par projektu izstrādes nepieciešamību, virzību, vai tas
ir atkarīgs tikai no iestāžu vadītāju aktivitātes.
Ē.Bērzkalns norāda, ka dalība projektos ir jānodrošina vadībai.
B.Ose ierosina ieviest motivēšanas sistēmu projektu rakstītājiem, kas varētu būt % no
piesaistītās summas.
L.Pavlovska norāda, ka par iespējām startēt projektos vairāk ir jāinformē iestāžu un
struktūrvienību vadītāji
G.Abaja apliecina, ka vadītāji ir vairākkārt informēti par šādu iespēju.
A.Pinkens informē, ka Kolkas ciema valde ir izskatījusi sagatavotos projektus, kas attiecas
uz Kolkas pagastu un prioritāri atbalsta Kolkas pamatskolas stadiona rekonstrukciju,
atsakoties no tirgus izbūves.

19.1. Par gājēju celiņa izbūvi Dundagā Talsu ielā no Brīvības ielas līdz Skolas ielai
PAMATOJUMS
Ministru kabineta 27.01.2009 noteikumi Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošanai" 6.4.1.apakšpunkts;
Ziemeļkurzemes partnerības vietējās attīstības stratēģijas 2009 - 2013 Rīcības plāns
Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros;
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.147. „Par dalību LF un EZF projektos”. Lēmums pievienots
protokolam.
19.2. Par Kolkas pamatskolas stadiona rekonstrukciju
Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanas
pasākumu 4.prioritārā virziena ‘’Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība’’ 401.pasākumā
‘’Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana’’ 1.aktivitātē ‘’Ciematu, kuros veic zivsaimniecības
darbības, atjaunošana un attīstība’’ ar projektu par Kolkas pamatskolas stadiona
rekonstrukciju.
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Pamats
1)

Biedrības ‘’Ziemeļkurzemes biznesa asociācija’’ sludinājums par projektu konkursu
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanas pasākumu 4.prioritārā virziena
‘’Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība’’ 401.pasākumu ‘’Teritoriju attīstības
stratēģiju īstenošana’’

2) LR MK 2009.gada 27.janvāra noteikumi Nr.78 ‘’ Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības
stratēģiju īstenošanai’’ 11.1 punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.148. „Par dalību LF un EZF projektos”. Lēmums pievienots
protokolam.
19.3. Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas
projektu konkursā „Kolkas tirgus paviljona būvniecība un teritorijas
labiekārtošana”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, T.Liepa), pret nav, atturas – 1
(R.Rūmniece- ir par sakoptu vidi)
NOLEMJ:
Izslēgt no izskatāmajiem jautājumiem
19.3. Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas
projektu konkursā (Virsūdens novadīšanas caurteku ierīkošana Kolkas pagastā)
Pamatojums:
1. Ministru kabineta 27.01.2009 noteikumi Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības
stratēģiju īstenošanai” 6.4.1.apakšpunkts;
Ziemeļkurzemes partnerības vietējās attīstības stratēģijas 2009 – 2013 Rīcības plāns
Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros;
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.149. „Par dalību LF un EZF projektos”. Lēmums pievienots
protokolam.
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Par prioritārās kārtības noteikšanu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav, atturas – 1
(A.Zadiņš- noteiktu citu kārtību)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.150. „Par dalību LF un EZF projektos”. Lēmums pievienots
protokolam.
19.4. Par Dundagas vidusskolas sporta stadiona rekonstrukciju Saules ielā 8.
Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 4.ass –
LEADER pieejas īstenošana, 413.pasākuma ‘’Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai teritorijā’’ 2.1 aktivitātē ar
projektu par Dundagas vidusskolas sporta stadiona rekonstrukciju Saules ielā 8.
Pamats
1) Biedrības ‘’Ziemeļkurzemes biznesa asociācija’’ sludinājums par projektu konkursa
IV kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā».

2) LR MK noteikumi Nr.33 ‘’ Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
18.1 punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, A.Zadiņš), pret nav, atturas –
1 (T.Liepa)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.151. „Par dalību LF un EZF projektos”. Lēmums pievienots
protokolam.

20.§
Par piedalīšanos ES atbalsta Lauku attīstības programmas
projektu konkursā
G.Abaja, A.Zadiņš, L.Pavlovska, R.Rūmniece, A.Zumbergs, A.Felta
Pamatojoties uz deputāta A.Zadiņa iesniegumu jautājums ir iekļauts sēdes darba kārtībā
un tiek piedāvāts šāds lēmuma projekts:
Pamats
1. Ministru kabineta 04.10.2011noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā
"Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"
2. Ziemeļkurzemes partnerības stratēģija 2008-2013. Rīcības plāns Lauku attīstības
programmas ietvaros.
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3. Dundagas pašvaldības iestādes „Kubalu skola – muzejs” „Vidēja termiņa stratēģija
(2010 – 2014)”. Dundagas novada Domes lēmums Nr.321 (prot. Nr.14; 36§)
LĒMUMA PROJEKTS:
1.
Piedalīties ES Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā» 1. aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem
iedzīvotājiem” ar projektu „Kubalu skolas – muzeja apkārtējās teritorijas labiekārtošana
un muzeja mājas lapas izveide” par kopējo summu 9080,95 lati iesk. PVN 22%, projekta
attiecināmā izmaksām 6699,06 lati un publisko finansējumu 2381,89 lati.
2.
projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta.
A.Zadiņš informē, ka skatot jautājumu Finanšu komitejā, kur tas tika noraidīts, nebija
pilnīga informācija par apakšaktivitāti, kurā projekts varētu startēt un, ka tas nekonkurē
ar citiem pašvaldības projektiem. Projekta pieteikuma dokumentācija ar visiem
iepirkumiem ir sagatavota. Tas atbilst stratēģijai un Kubalu skolas-muzeja rīcības
programmai.
Jautājumu virzījis uz domes sēdi, jo uzskata, ka plašākam deputātu lokam varētu būt cits
skatījums par projekta virzīšanu vai nē.
A.Zumbergs- muzeja vērtība ar to netiek celta. Vairāk būtu nepieciešams ieguldīt pašā
ēkā. Lielāku sabiedrisku labumu gūtu, ja realizētu citu Dundagas centrā esošu objektu
uzlabošanai, kā piemēram saliņa, laukums pie pils, pils nogāzes terase. Norāda, ka
jautājuma virzībā ir pārkāpti normatīvie akti.
R.Rūmniece uzskata, ka ja citi pieteikumi no pārējām pašvaldības iestādēm nav bijuši,
tad šis ir jāatbalsta.
A.Zadiņš uzsver, ka projekta realizācija tiktu vērsta uz iedzīvotāju un potenciālo
apmeklētāju piesaisti.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, A.Felta,
L.Pavlovska, R.Rūmniece, A.Zadiņš), pret nav, atturas – 2 (T.Liepa- nebalsoja par
iekļaušanu darba kārtībā, G.Pirvits – nepieciešamas papildus diskusijas), balsojumā
nepiedalās Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, U.Sila.
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.152. „Par piedalīšanos ES atbalsta Lauku attīstības programmas
projektu konkursā”. Lēmums pievienots protokolam.

21.§
Par ievietošanas kārtību ārpusģimenes aprūpes iestādēs
G.Abaja, R.Rūmniece, A.Felta, L.Pavlovska
Pamats
Bāriņtiesu likuma 35.panta pirmā daļa, Bērnu tiesību aizsardzības likums 27.pantas
ceturtās daļas 1.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, T.Liepa, R.Rūmniece, A.Zadiņš), pret nav, atturas – 1
(A.Zumbergs- nesaskata šāda dokumenta izdošanas nepieciešamību)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.153. „Par ievietošanas kārtību ārpusģimenes aprūpes iestādēs”.
Lēmums pievienots protokolam.
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22.§
Par skolu nodrošināšanu ar mācību līdzekļiem
G.Abaja, R.Rūmniece, A.Felta, L.Pavlovska
Pamats
26.04.2012. Dundagas novada domes lēmuma Nr.102 „Par pabalstiem jaundzimušajiem”
2.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, A.Zadiņš, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.154. „Par ievietošanas kārtību ārpusģimenes aprūpes iestādēs”.
Lēmums pievienots protokolam.

23.§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
G.Abaja

23.1. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, A.Zadiņš, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.155. „Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

23.2. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, A.Zadiņš, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.156. „Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
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23.3. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, A.Zadiņš, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.157. „Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

23.4. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, A.Zadiņš, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.158. „Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

23.5. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, A.Zadiņš, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.159. „Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

23.6. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, A.Zadiņš, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
Pieņemt lēmumu Nr.160. „Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

24.§
Par dzīvokļu jautājumiem
G.Abaja, A.Felta, T.Liepa
24.1. Par dzīvojamajās platības piešķiršanu
Pamats
1) Romāna Iesalnieka iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/167-I no 13.04.2010.
2) Sociālā dienesta apsekošanas akts no 16.04.2012 un izziņa par sniegto sociālo
palīdzību.
3) Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, no
24.03.2010.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, A.Zadiņš, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.161. „Par Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots
protokolam.

24.2. Par dzīvojamajās platības piešķiršanu
Pamats
1. Lavandas Kārklevalkas iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/1176-k no 18.04.2010.
2. Sociālā dienesta apsekošanas akts no 16.04.2012 un izziņa par sniegto sociālo
palīdzību.
3. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, no
24.03.2010.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, A.Zadiņš, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.162. „Par Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.
24.3. Par dzīvojamajās platības maiņu
Pamats
1. Ingas Leistmanes iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/........-L no 14.05.2012.
2. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
no 24.03.2010.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, A.Zadiņš, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.163. „Par Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.

25.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos par pabalstiem
G.Abaja, A.Zumbergs, A.Felta
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem
Dundagas novadā”.
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa; MK not. Nr. 550; „Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma” 35.panta trešā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, A.Zadiņš, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.164. „Par grozījumiem saistošajos noteikumos par pabalstiem”.
Lēmums pievienots protokolam.

26.§
Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu J. B.
G.Abaja, A.Felta

PAMATOJUMS
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otrā daļa, 9.panta pirmā daļa.
Dundagas novada domes lēmums nr. 89 (protokols nr.3; 21 §; 22.03.2012.) – aprūpes
nepieciešamību tālāku virzību skatīt SIK komitejas sēdē maijā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, I.Jānberga, G.Pirvits, A.Felta,
Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, A.Zadiņš, T.Liepa), pret -2 (B.Ose, L.Pavlovska),
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.165. „Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu J. B.”. Lēmums
pievienots protokolam.
Sēde slēgta 17.45.
Protokols parakstīts 30.05.2012.
Sēdes vadītāja

G.Abaja

Protokolēja

S.Kokoreviča
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 129.
24.05.2012.

1.§
Par pastāvīgo komiteju sastāvu
Pamats:
Likuma “Par pašvaldībām” 54.panta pirmā daļa, 55.panta pirmā un trešā daļa
Mērķis:
Noteikt pastāvīgo komiteju sastāvu
Izvērtējums:
Dundagas novada pašvaldības dome 2012.gada 26.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.94 “Par
deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa”, kurā nolēma izbeigt Dundagas novada
pašvaldības domes deputāta Valda Randes pilnvaras ar 2012.gada 26.aprīli.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas 2012.gada 7.maija
lēmumu (protokols Nr.2) Dundagas novada pašvaldības domes deputāta pienākumus
uzsāk pildīt Una Sila.
Likuma “Par pašvaldībām” 54.panta pirmā daļa nosaka, ka katras politiskās
partijas vai vēlētāju apvienības pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās
proporcionāli no katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu
skaitam. Likuma “Par pašvaldībām” 55.panta pirmā daļa nosaka, ka katram deputātam
jābūt vismaz vienas domes komitejas loceklim. Savukārt, likuma “Par pašvaldībām”
55.panta trešā daļa nosaka, ja pilnvaru laikā kāds no deputātiem tiek atbrīvots no
darbības komitejā, attiecīgās politiskās partijas vai vēlētāju apvienības deputāti var
izvirzīt jaunu komitejas locekli.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Ievēlēt Unu Silu par Dundagas novada pašvaldības domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas locekli.
2. Ievēlēt Benitu Osi par Dundagas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas
locekli.
Lēmums nosūtāms:
1. Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai
2. Dundagas novada pašvaldības domes deputātei Unai Silai
Lēmums nododams izpildei:
Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 130.
24.05.2012.

3.§
Par Iepirkumu komisijas nolikumu
Pamats
Likums „Par pašvaldībām „ 21. panta pirmā daļa un 61. panta trešā daļa
Mērķis
Noteikt iepirkumu komisijas uzdevumus, funkcijas un pilnvaras
Izvērtējums
Dokuments ir nepieciešams lai nodalītu iepirkumu komisijas un pašvaldības darbinieku
darba pienākumus, kas daudzos gadījumos radīja neizpratni par iesaistīto personu
pienākumiem. Sagatavotais dokuments nosaka iepirkuma uzsākšanas kārtību un
komisijas uzdevumus, lai atvieglotu darba procesu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Iepirkuma komisijas nolikumu.
Lēmums nosūtāms: Visiem iestāžu un struktūrvienību vadītājiem

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 131.
24.05.2012.

4.§
Par maksas noteikšanu suvenīru piedāvājumam Dundagas TIC
Nosaukums
Par maksas noteikšanu suvenīru piedāvājumam Dundagas pils Tūrisma informācijas
centrā
Pamats
Likums par pašvaldībām, 21.pants
Mērķis
Veicināt Dundagas novada atpazīstamību, dažādojot tūristiem pieejamu maksas
pakalpojumu klāstu
Izvērtējums
Dundagas pilī izvietotajā Tūrisma informācijas centrā tiek piedāvāts novada
atpazīstamību veicinošs suvenīru klāsts. Suvenīri tiek piedāvāti kā maksas pakalpojums,
nosakot katra priekšmeta pārdošanas cenu. Lai nodrošinātu efektīvu un raitu suvenīra
klāsta apriti, nepieciešams ieviest un apstiprināt sistēmu, kā tiek noteikta suvenīru
pārdošanas cena.
Katram suvenīru veidam ieteicams noteikt pārdošanas cenu, pievienojot robežās no 2535% administratīvās izmaksas no iepirkuma cenas. Kultūras pils tūrisma nodaļas
administratīvās izmaksas veido 2 darbinieku darba alga, biroja un kancelejas preces,
patērētā elektroenerģija, izdevumi par reprezentatīvajiem materiāliem u.c.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pārdodot suvenīrus Dundagas pils Tūrisma informācijas centrā, no iepirkuma cenas
noteikt tiem piecenojumu robežā no 25 līdz 35%.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
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Nr. 132.
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5.§
Par līdzfinansējumu projektam „Mēs un mūsu vide”
Pamats
1. 09.05.2012. g. saņemtais iesniegums no biedrības „Dundagas bērnu un jauniešu
atbalsta centrs” vadītājas Dinas Ludevikas;
2. Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.
25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”.
Mērķis
Sniegt atbalstu pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētai biedrībai „Dundagas
bērnu un jauniešu atbalsta centrs”, lai veicinātu tās aktivitāti Dundagas pagastā.
Izvērtējums
Biedrība „Dundagas bērnu un jauniešu atbalsta centrs” atrodas Dundagā, Talsu ielā 26
pašvaldībai piederošās ēkas (stacijas ēka) otrajā stāvā. Šīs ēkas pirmajā un otrajā stāvā
atrodas un darbojas arī biedrība „Dundagas aprūpes nams „Stacija””. Otrajā stāvā
atbilstoši visām prasībām ir tikai viena tualete, kuru izmanto gan atbalsta centra bērni,
gan vecie ļaudis, kas tur dzīvo. Otrajā stāvā ir vēl viena tualetes telpa, kuru nedrīkst
izmantot, jo neatbilst prasībām. Biedrība ir uzrakstījusi projektu „Mēs un mūsu vide” par
kopējo summu Ls 2575,00 un saņēmusi atbalstu no Latvijas Kopienas iniciatīvas fonda
Ls 1800,00. Nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums Ls 775,00. Projektā plānoti
sekojoši darbi: nomainīt durvis un logus, nojaukt starpsienu, nomainīt grīdas, griestu un
sienu segumu, nomainīt ūdens un kanalizācijas caurules, uzlikt jaunas santehnikas un
elektroiekārtas. Projekta izpildes termiņš ir 31.05.2012.
Īstenojot projektu, tiktu izremontētas pašvaldības telpas un tiktu nodrošināta iespēja
gan veciem ļaudīm gan bērniem un viņu vecākiem tikt pie jaunas tualetes un dušas
telpas.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22.decembra saistošo noteikumu
Nr. 25 3. punktu, biedrība var pretendēt uz 100% finansējumu no prasītā
līdzfinansējuma apjoma par pirmo projektu, jo izpildās visas pretendentam izvirzītās
prasības.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt līdzfinansējumu Ls 775,00 apmērā biedrībai „Dundagas bērnu un jauniešu
atbalsta centrs” projekta „Mēs un mūsu vide” realizācijai.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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Nr. 133.
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6.§
Par nodokļu atbalsta pasākumu
Pamats:
• Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela ziņojums.
• Latvijas Pašvaldību savienības 2012. gada 9. marta vēstule Nr. 0320120630/A963.
Mērķis
Atvieglot nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem (uzņēmējiem) ekonomiskās krīzes
rezultātā radušos nodokļa parāda slogu, kā arī palielināt pašvaldības budžeta
ieņēmumus.
Izvērtējums:
Latvijas Pašvaldību savienība savā vēstulē informē par plānoto Nodokļu atbalsta
pasākumu (NAP), kurš paredzēts kā vienreizējs pasākums nokavējuma naudas un 90%
soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā
nodokļu pamatparādu un 10% soda naudas. Likumprojekts „Nodokļu atbalsta pasākuma
likums” Saeimā ir atbalstīts otrajā lasījumā. Likumprojektu trešajā lasījumā Saeimā
skatīs pēc Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta viedokļa saņemšanas.
NAP pamatparāds ir nodokļa pamatparāds, kas noteikts pēc stāvokļa 2010. gada
1. septembrī un nav samaksāts līdz nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas dienai. NAP
attiecināms arī uz nekustamā īpašuma nodokli (NĪN). NAP attiecībā uz NĪN administrē
pašvaldība, ja tā viena mēneša laikā no MK noteiktā NAP uzsākšanas datuma likuma „Par
pašvaldībām” 46. panta noteiktajā kārtībā ir izdevusi saistošos noteikumus par NAP
piemērošanu NĪN par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem
īpašumiem. Lai pieteiktos NAP, nodokļu maksātājs iesniedz nodokļu administrācijai
iesniegumu par piedalīšanos NAP (nodokļa maksātājs izvēlas vai pieteikties NAP). Bija
plānots, ka NAP tiek uzsākts 2012. gada 1. jūlijā.
NAP maksājums sadalāms vienādās daļās, un tas maksājams reizi mēnesī. Mēneša
maksājums vismaz piecdesmit lati.
Ja nodokļu maksātājs neveic trīs maksājumus NAP lēmumā par NAP piemērošanu
noteiktajos termiņos vai neveic kārtējos nodokļu maksājumus nodokļu likumos
noteiktajos termiņos, nodokļu administrācija atceļ lēmumu par NAP piemērošanu.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieki Dundagas novadam uz 2010. gada
31. augustu
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Dundagas novada Dome nolemj:
Attīstības un plānošanas nodaļai gatavot nodokļu atbalsta pasākumus reglamentējošu
saistošo noteikumu projektu pēc nodokļu atbalsta pasākuma reglamentējoša likuma
pieņemšanas.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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7.§
Par atvaļinājuma pabalstiem amatpersonām (darbiniekiem) 2012. gadā
Pamats
1.
Nolikums „Par atlīdzību Dundagas novada pašvaldībā” 7.2. punkts ;
Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.
2.
panta ceturtās daļas 8. punkts un likuma pārejas noteikumu 8.6 punkta septītais
apakšpunkts.
Mērķis
Veikt materiālo stimulēšanu, lai uzlabotu darba izpildes rezultātus.
Izvērtējums
Laikā no 2009. - 2011. gadam (ieskaitot) pašvaldības darbinieki ir strādājuši gan
samazinātu darba laiku, gan saņēmuši samazinātu atalgojumu, lai ierobežotu ar atlīdzību
saistītos izdevumus un nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma normas. Tika nodrošinātas pašvaldības pamatfunkcijas, bet
netika radīti optimāli apstākļi šo funkciju attīstībai. Tā kā ar 2012. gadu Valsts un
pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas
noteikumu 8.6 punkta septītais apakšpunkts pasaka, ka pašvaldība var paredzēt ar
papildus atlīdzību saistītu sekojošu pasākumu – pabalstu vienu reizi kalendāra gadā,
aizejot amatpersonai (darbiniekam) ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā
nodarbinātības ilgumu pašvaldības institūcijā, darba izpildes rezultātus un citus
pašvaldības noteiktus kritērijus, kā arī to, ka atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz
nākamo kalendāro gadu un, izbeidzoties amata (darba) attiecībām, tas netiek atlīdzināts
gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots. Likuma pārejas noteikumi nosaka,
ka 2012. gadā šis pabalsts var sastādīt līdz 25 procentiem no amatpersonas (darbinieka)
mēnešalgas.
Ir priekšlikums, izejot no iepriekšējo gadu pieredzes un likuma pārejas noteikumiem,
2012. gadā aprēķinot atvaļinājuma pabalstu ņemt vērā pašvaldībā amatā (darbā)
nostrādāto laiku.
Dundagas novada Dome nolemj:
3. Piešķirt atvaļinājuma pabalstu tām amatpersonām (darbiniekiem), kuru amati ir
iekļauti „DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGĀ”
un atlīdzība noteikta saskaņā ar nolikumu „PAR ATLĪDZĪBU DUNDAGAS NOVADA
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PAŠVALDĪBĀ”, izņemot darbiniekus, kuri veic sezonas rakstura darbu.
Ja
amatpersona (darbinieks) amatu apvienošanas kārtībā strādā vairākos amatos
pašvaldībā, tad pabalsts piešķirams tikai par vienu no amatiem, par pamatu ņemot
nostrādāto laiku pamatdarbā:
Procenti no mēnešalgas
Amatā (darbā) nostrādātais laiks (pilni gadi)
10%
1-3 gadi
15%
4-6 gadi
20%
7-9 gadi
25%
10 un vairāk gadi
Izglītības iestāžu vadītājiem pabalstu piešķir no tās mēnešalgas daļas, kuru finansē
pašvaldība.
4. Piešķirt 2012.gadā finansējumu atvaļinājumu pabalstiem Ls 12549,00 apmērā no
plānotā budžeta līdzekļu atlikuma. Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem. Aprēķinot
pabalstus, ņemt vērā amatpersonu (darbinieku) nostrādāto laiku pašvaldībā.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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8.§
Par deputātu darba samaksu
Pamats
1. Nolikums „Par atlīdzību Dundagas novada pašvaldībā” 3.1. punkts ;
2. Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
5. pants.
Mērķis
Darba samaksas par gatavošanos uz domes komitejām un sēdēm ieviešana un darba
samaksas likmes palielināšana .
Izvērtējums
Likumā paredzētajos gadījumos amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka,
Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī
strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram (turpmāk —
mēneša vidējās darba samaksas apmērs), kas noapaļots pilnos latos (2010. gadā Ls
445,00), piemērojot attiecīgu koeficientu. Aprēķināto mēnešalgu izmaksā, to noapaļojot
pilnos latos.
Likums nosaka, ka pašvaldības domes deputātu mēnešalga nedrīkst pārsniegt mēneša
vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos latos un kam piemērots šāds
koeficients:
1) pašvaldības domes priekšsēdētājam — līdz 3,64;
2) pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam — līdz 2,55;
3) pašvaldības domes deputātam — līdz 1,2.
Likums nosaka, ka pašvaldības dome reglamentē minētās mēnešalgas noteikšanas kārtību
un apmēru, nepārsniedzot norādītos ierobežojumus. Ja šā panta pirmās daļas 2. un
3.punktā minētā amatpersona neieņem algotu amatu pašvaldības domē, tās mēnešalgu
nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam.
Izejot no likuma un proporcionāli aprēķinot, pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja
maksimālo likmi varētu notikt 80% no pašvaldības domes priekšsēdētājas likmes jeb Ls
4,58 par stundu (līdzšinējās 3,33 vietā), par pamatu ņemot esošo domes priekšsēdētājas
algu. Attiecīgi domes deputātu likmi varētu noteikt Ls 3,50 par stundu ( līdzšinējās Ls 3,00
vietā).
Priekšlikums - katram domes deputātam par gatavošanos uz domes komiteju un domes
sēdēm, lai stimulētu pieņemt atbildīgus lēmumus, noteikt papildus apmaksātas 10 stundas
mēnesī, ja tie piedalījušies attiecīgajā mēneša sēdē. Pašvaldības domes komitejas
priekšsēdētājiem, noteikt papildus apmaksātas 12 stundas mēnesī, ja tie piedalījušies
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attiecīgajā mēneša sēdē. Domes deputātiem un domes komiteju priekšsēdētājiem stundas
likmi par gatavošanos noteikt Ls 3,50 par stundu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Noteikt pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja darba algas likmi 80% apmērā no
priekšsēdētāja darba algas par stundu. Noteikt domes deputāta darba algas likmi par
stundu 65% apmērā no domes priekšsēdētāja stundas likmes.
2. Noteikt papildus apmaksātas 10 stundas mēnesī katram domes deputātam par
gatavošanos uz domes komitejām un domes sēdēm, ja deputāts ir piedalījies attiecīgajā
mēneša sēdē. Noteikt papildus apmaksātas 12 stundas mēnesī katram domes komitejas
priekšsēdētājiem, ja tie piedalījušies attiecīgajā mēneša sēdē. Domes deputātiem un
domes komiteju priekšsēdētājiem stundas likmi par gatavošanos noteikt 65% apmērā no
priekšsēdētāja stundas likmes.
3. Piešķirt 2012.gada budžetā papildus finansējumu deputātu darba samaksai un
sociālajam nodoklim Ls 5022,00 no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma. Ņemt vērā pie
budžeta grozījumiem.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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9.§
Par cirsmas „Anši” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Pamats
Dundagas novada pašvaldības cirsmu saimniecībā “Anši”, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā izsoļu noteikumu 35.punkts.
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
2012.gada 15.maija lēmums Nr.5. „Par 15.05.2012. cirsmu izsoļu rezultātiem” 5.,
6.punkts.
Mērķis
Pašvaldības mantas atsavināšanas procedūras pabeigšana.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir
veikusi cirsmu izsoli īpašumā „Anši”. Saimniecības „Anši” cirsma Nr.1 ir nosolīta par
cenu 9200,- lati, cirsma Nr.4. nosolīta par cenu 13200,- lati cirsma Nr.4. nosolīta par
cenu 12500,- lati. Visas trīs cirsmas ir nosolījis SIA „Krauzers”, reģ.Nr.40003421968.
Neviens no izsoļu dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu cirsmām Nr.2 un Nr.3,
tāpēc saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma un izsoles noteikumu
prasībām īpašuma „Anši” cirsmu Nr.2 un Nr.3 izsoles ir atzīstamas par nenotikušām.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt Cirsmas Nr.1 saimniecībā “Anši”, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā izsoles visaugstāko nosolīto cenu 9200 lati (deviņi tūkstoši divi simti);
2. Apstiprināt Cirsmas Nr.4 saimniecībā “Anši”, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā izsoles visaugstāko nosolīto cenu 13200 lati (trīspadsmit tūkstoši divi
simti);
3. Apstiprināt Cirsmas Nr.5 saimniecībā “Anši”, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā izsoles visaugstāko nosolīto cenu 12500 lati (divpadsmit tūkstoši pieci
simti);
4. Atzīt par Cirsmas Nr.1, Cirsmas Nr.4, un Cirsmas Nr.5 saimniecībā “Anši”,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā izsoļu uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu
atbildību „Krauzers”, reģ.Nr.40003421968;
31

Lēmums nosūtāms: Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un
iznomāšanas komisijai
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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10.§
Par nekustamā īpašuma „Anši” izsoles sākumcenas noteikšanu
Pamatojums
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
2012.gada 15.maija lēmums Nr.5. „Par 15.05.2012. cirsmu izsoļu rezultātiem”.
Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu; 26.01.2012.Domes lēmums Nr.36.
Mērķis
Iegūt finanšu līdzekļus pašvaldības telpu remontiem.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija
15.05.2012. ir veikusi cirsmu izsoles īpašumā „Anši”.
Neviens no izsoļu dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu cirsmām Nr.2 un Nr.3, tāpēc
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma un izsoles noteikumu prasībām
īpašuma „Anši” cirsmu Nr.2 un Nr.3 izsoles ir atzīstamas par nenotikušām.
Konsultējoties ar izsoļu dalībniekiem, kas ir atturējis dalībniekus solīt cirsmas Nr.2 un 3,
komisija secināja, ka pie faktiskā materiālu izvešanas attāluma īpašumā „Anši” no 1.kvartāla
6., 7., 9. un 10.nogabaliem līdz autoceļam, cirsmu Nr.2 un Nr.3 izsoļu nosacītā cena ir
komerciāli nepamatota.
Pašvaldības Saimnieciskais dienests ir saņēmis meža īpašnieku biedrības „Meža konsultants”
cirsmu novērtējumus pamatojoties uz 2012.gada tirgus cenām maijā.
Saskaņā ar meža īpašnieku biedrības „Meža konsultants” 23.05.2012. cirsmu atkārtotu
vērtējumu
īpašuma „Anši” 1.kvartāla 6., 7., 9. un 10.nogabala cirsmas vērtība ir 7425,05 lati.
Lēmuma projekts
1. Noteikt īpašuma „Anši” 1.kvartāla 6., 7., 9. un 10.nogabala cirsmas sākumcenu 7400
lati (septiņi tūkstoši četri simti);
2. Sagatavot izsoles nolikumu un pārdot cirsmu izsolē.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atlikt nekustamā īpašuma „Anši” izsoli.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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11.§
Par budžeta grozījumiem
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2012. gada budžeta
grozījumiem.
Izvērtējums:
15.05.2012.,cirsmu izsoles rezultātā, pašvaldība ieguva budžetā papildus ieņēmumus Ls 34
900. Apstiprinot Dundagas pašvaldības budžetu 2012. gadam, deputāti lēma, ka no cirsmu
pārdošanas rezultātā iegūtās naudas jānodrošina Dundagas vidusskolas 3. stāva gaiteņa
remonts. Ir sagatavoti budžeta grozījumi, kuros ieņēmumu daļā kodā 13.0.0.0.Ieņēmumi no
valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
ir iekļauti Ls 34 900, bet izdevumu daļā - kodā 5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija ir
iekļauti Ls 26 000 Dundagas vidusskolas gaiteņa remontam un Ls 8 900 pārvaldes ēkas
centrālās apkures ierīkošanai.
15. maijā valdība ir nolēmusi piešķirt Dundagas novadam Ls 10 979 12. janvāra plūdu radīto
postījumu novēršanai un kompensēšanai. Pašvaldībai ir jānodrošina 30% līdzfinansējums Ls
4705 apmērā. Summa Ls 10 979 tiek ietverta budžeta ieņēmumu daļā kodā 18.6.2.0.
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim un izdevumu daļā,
Saimnieciskā dienesta budžeta kodā 2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi.
Budžeta ieņēmumi, sakarā ar ieņēmumu izpildi, palielināti par Ls 1200 sekojošos kodos:
9.5.0.0.Pašvaldību nodevas Ls 900;
10.0.0.0.Naudas sodi un sankcijas Ls 100;
12.3.0.0.Dažādi nenodokļu ieņēmumi Ls 200.
Kolkas pagasta pārvaldes budžeta ieņēmumos kodā 18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta
iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem ir ienākuši Ls 618. Summa precizēta Kolkas
pamatskolas budžetā kodā 2120 Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta
un darba braucienu dienas naudai un pārējiem izdevumiem.
Dundagas novada 24.05.2012. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības 2012. gada budžeta grozījumiem tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta
ieņēmumu Ls 2 374 692 un izdevumu Ls 2 394 952 plānu 2012. gadam, speciālā budžeta
ieņēmumu Ls 55 102 apmērā un izdevumu Ls 69 048 apmērā plānu 2012. gadam.
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Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta līdzekļu
atlikumu Ls 249 692 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu Ls 38 246 apmērā, kā arī datus par
budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas
klasifikācijai.
2012. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums ir Ls 84 187 un speciālā budžeta līdzekļu
atlikums ir Ls 24 300.
Apstiprinot 2011. gada budžeta grozījumus, deputāti bija lēmuši atļaut pašvaldības iestādēm
un struktūrvienībām, apstiprinātā budžeta ietvaros, veikt grozījumus pa kodiem par summu
līdz Ls 300.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Par Dundagas novada
2012. gada pašvaldības budžeta grozījumiem.
2. Atļaut pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, apstiprinātā budžeta ietvaros, veikt
grozījumus pa kodiem par summu līdz Ls 300.
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai, finanšu speciālistei.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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12.§
Par nekustamā īpašuma „Birzītes” sadalīšanu
Pamatojums:
• Sarmītes Reinfeldes iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 23.04.2012. ar
Nr.DD-3-26.1/12/185-R).
• Zemes ierīcības likuma 8. un 14.pants.
• Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants.
• Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.punkts.
• MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Mērķis:
Nekustamā īpašuma „Birzītes” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību.
Izvērtējums:
Nekustamā īpašuma „Birzītes” (kadastra Nr.8850 021 0069) kopējā platība ir 11,0 ha
un tas sastāv no 3,5 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 021 0069, kurā 2,9 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,4 ha meži, 0,1
ha zeme zem ēkām, pagalmiem un 0,1 ha pārējās zemes (atrodas Kārļmuižas teritoriālā
ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā) un 7,5 ha lielas neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0029, kurā 7,5 ha aizņem meži (atrodas
Klārmuižas teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā).
Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Birzītes” atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8850 021 0069 un jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Jaunbirzītes”.
Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pants nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
zemesgabalu robežu pārkārtošanai, zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai,
zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas
iespēju nodrošināšanai zemesgabalam, pārejas nodrošināšanai publiski izmantojamām
zemes platībām u.c. Arī augstāk minētā likuma 14.pants nepārprotami nosaka, ka zemes
ierīcības projekts jāizstrādā tad, ja tiek sadalīts kopīpašumā esošs zemes gabals.
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos,
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības
projekta izstrādāšana nav paredzēta.
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Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta četrpadsmitā daļa
nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam
īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.panta 1.punkts
nosaka, ka nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma
vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām
piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu
nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus
apstākļus.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1. punktu lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Birzītes” (kadastra Nr. 8850 021 0069) sadalīšanai,
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0069.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0029 atstāt nosaukumu „Birzītes”.
3.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0069 piešķirt nosaukumu
„Jaunbirzītes”.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0029 7,5 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0069 3,5 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Lēmums nosūtāms:
Sarmītei Reinfeldei – Meža iela 8, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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13.§
Par nekustamā īpašuma „Jūgmeki-2” sadalīšanu
Pamats
• Alfreda Arnolda Sproģa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 15.05.2012.
ar Nr.DD-3-26.1/12/208-S).
• Alfreda Arnolda Sproģa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 15.05.2012.
ar Nr.DD-3-26.1/12/209-S).
• Zemes ierīcības likuma 8. un 14.pants.
• Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants.
• Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.punkts.
• MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 7.punkts.
• MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Jūgmeki-2” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Jūgmeki-2” (kadastra Nr.8862 002 0181) kopējā platība ir
2,2123 ha un tas sastāv no:
1) 1,2553 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8862 002 0181, kurā 0,8861 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un
0,3692 ha meži (atrodas Mazirbes ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā);
2) 0,957 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002
0199, kurā 0,0333 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,8704 ha meži
un 0,0533 ha zem ceļiem (atrodas Mazirbes ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas
novadā).
Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Jūgmeki-2” atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8862 002 0199 un jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu.
Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pants nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
zemesgabalu robežu pārkārtošanai, zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai,
zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas
iespēju nodrošināšanai zemesgabalam, pārejas nodrošināšanai publiski izmantojamām
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zemes platībām u.c. Arī augstāk minētā likuma 14.pants nepārprotami nosaka, ka zemes
ierīcības projekts jāizstrādā tad, ja tiek sadalīts kopīpašumā esošs zemes gabals.
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos,
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības
projekta izstrādāšana nav paredzēta.
Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta četrpadsmitā daļa
nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam
īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.panta 1.punkts
nosaka, ka nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma
vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām
piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu
nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus
apstākļus.
MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 7.punkts nosaka, ka lībiešu
vēsturiski apdzīvotajās teritorijās vietvārdus veido arī lībiešu valodā atbilstoši lībiešu
valodas normām.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1. punktu lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Jūgmeki-2” (kadastra Nr. 8862 002 0181) sadalīšanai,
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0199.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0181 atstāt nosaukumu „Jūgmeki2”.
3.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0199 piešķirt nosaukumu
„Rieknaigād”.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0181 1,2553 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0199 0,957 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
Lēmums nosūtāms: Alfredam Arnoldam Sproģim, „Jaunbunkas”, Mazirbe, Kolkas pag.,
Dundagas nov., LV-3275
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam Laurim
Laicānam

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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14.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Jaunlīdumi”
Pamats
• Edgara Pētersona iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 18.05.2012. ar
Nr.DD-3-26.1/12/217-P).
• Zemes ierīcības likums.
• 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
• Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Jaunlīdumi” (kadastra Nr.8850 004 0001) kopplatība ir 75,1 ha
un tas sastāv no četrām zemes vienībām (kadastra apzīmējumu 8850 004 0001, 8850
003 0056, 8850 004 0027 un 8850 004 0045).
Īpašnieks vēlas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 003 0056 (atrodas
Lapmežciema teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā) atdalīt zemes gabalu aptuveni 1,0 ha
platībā (pēc zemes lietošanas veida – krūmāji).
Likuma „Zemes ierīcības likums” 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) īpašuma
„Jaunlīdumi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 003 0056 plānotais
atdalāmais zemes gabals atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības
teritorijas” (LT).
Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība –
0,15 ha un platums – 50 m”, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar
saistošo noteikumu prasībām.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunlīdumi” (kadastra
Nr. 8850 004 0001) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 003 0056, sadalot to
divās daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu.
1) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
2) Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes
dienestam saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu.
Lēmums nosūtāms: Edgaram Pētersonam, „Jaunlīdumi”, Dundagas pag., Dundagas nov.,
LV-3270
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam Laurim
Laicānam

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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15.§
Par īpašuma „Ragmeži” piebraucamo ceļu
Pamatojums:
• Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē
20.04.2012. ar Nr.DD-31.2/12/934).
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
• Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
Mērķis:
Ceļa posma pārņemšana pašvaldības pārziņā.
Izvērtējums:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īpašuma „Slīteres nacionālais
parks” (kadastra Nr.8862 005 0102) teritorijā atrodas vairāki meža ceļi. Viens no
šādiem ceļu posmiem ir piebraucamais ceļš uz īpašumu „Ragmeži” (zemes vienības
kadastra
Nr.8862 007 0027), kurš šķērso īpašuma „Slīteres nacionālais parks” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8862 007 0268.
Lai atbalstītu Kolkas pagasta iedzīvotāju intereses, Dabas aizsardzības pārvalde, kā
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Slīteres nacionālā parka pārvaldītāja, ierosina
minētā ceļa posma nodošanu pašvaldības īpašumā.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Par Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem
Nr.21 „Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”, piebraucamais ceļš uz
īpašumu „Ragmeži” ir attēlots kā plānotais pašvaldības koplietošanas ceļš (PakrastiRagmeži-P-124).
Dabas aizsardzības pārvalde ir gatava veikt īpašuma „Slīteres nacionālais parks”
sadali, nodalot kā atsevišķu nekustamo īpašumu minēto ceļu, risināt jautājumus par
meža zemes transformāciju, kā arī organizēt nepieciešamās darbības ceļa nodošanai
pašvaldības īpašumā saskaņā ar Publisko personas mantas atsavināšanas likuma
42.panat pirmo daļu.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Piekrist plānotā pašvaldības koplietošanas ceļa (Pakrasti-Ragmeži-P-124), līdz ceļu
atzarojumam uz māju „Ragmeži”, pārņemšanai pašvaldības īpašumā.
Lēmums nosūtāms:
1. Dabas aizsardzības pārvaldei – Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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16.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Janta”
Pamatojums:
• SIA „Stiga RM” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 02.05.2012. ar
Nr.DD-3-31.2./12/1022) par nekustamā īpašuma „Janta” (kadastra Nr. 8850 019
0064) sadalīšanu.
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
• Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.

•
•

Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 1.daļas 3.punkts.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
12.4.punkts.

Mērķis:
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums:
Īpašums „Janta” ar kadastra Nr. 8850 019 0064 (turpmāk - īpašums „Janta”) atrodas
Dundagas pagasta Dundagas novada teritorijā, tā kopējā platība ir 241,2 ha un tas sastāv
no divām zemes vienībām:
1) ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0065, kuras platība ir 75,6 ha (atrodas Lateves
teritoriālā ciemā);
2) ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0064, kuras platība ir 165,6 ha (atrodas
Anstrupes teritoriālā ciemā).
Īpašnieks vēlas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0064 atdalīt
zemes gabalu aptuveni 3,8 ha platībā (pēc zemes lietošanas veida – lauksaimniecībā
izmantojamā zeme).
Likuma „Zemes ierīcības likums” 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) īpašuma „Janta”
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0064 plānotais atdalāmais zemes
gabals atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT).
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Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība –
0,15 ha un platums – 50 m”, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar
saistošo noteikumu prasībām.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 8.panta 3.punktu zemes vienības
sadalei ir izstrādājams zemes ierīcības projekts.
Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0064 šķērso ceļš, kas saistošo
noteikumu Nr.11 kartē „Dundagas pagasta plānotā teritorijas izmantošana” ir attēlots kā pašvaldības ceļš
Ozollapas-Pāce. MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes

noteikumi” 12.4.punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība projekta izstrādes nosacījumos, ja
nepieciešams, norāda papildu nosacījumus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumam un detālplānojumam.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Janta” (kadastra
Nr. 8850 019 0064) zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 019 0064 sadalot to četros
zemes gabalos saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu.
2. Zemes gabalu uz kuras atrodas ceļš Ozollapas-Pāce (Nr.2, 1.pielikumā), plānot vismaz
19 m platumā, rezervējot zemes nodalījuma joslu ceļa vajadzībām.
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
2.
Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes
dienestam saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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17.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Juzupi”
Pamats:
• SIA „TOPO Libau” sagatavotais un 25.04.2012. Dundagas novada Domē iesniegtais
zemes ierīcības projekts īpašuma „Juzupi” sadalīšanai.
• Dundagas novada Domes 26.01.2012. sēdes lēmums Nr.3 (protokols Nr.1, 4.§).
• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 1.daļas 3.punkts, 19.panta 2.daļa un
20.pants.
• 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
Mērķis
Sadalīt īpašuma „Juzupi” zemes vienību ar kadastra Nr. 8850 017 0010 divās zemes
vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas
izveidotajām zemes vienībām.
Izvērtējums:
Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu (26.01.2012.
sēdes lēmums Nr.3) īpašuma „Juzupi” sadalīšanai ir izstrādāts zemes ierīcības projekts.
Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi,
aizsargjoslas un teritorija, kas pēc zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot par
pamatu ceļa servitūta tiesības nodibināšanai, lai piekļūtu izveidotajām zemes vienībām.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai, vietējā pašvaldība apstiprina
zemes ierīcības projektu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, I.Jānberga, G.Pirvits,
A.Felta, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Juzupi” zemes vienības ar kadastra
Nr. 8850 017 0010 sadalīšanai divās zemes vienībās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Juzupi” sadalāmai:
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3.

neapbūvētai 20,00 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu „Juzupi” un
nemainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
4. neapbūvētai 18,20 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Juzupmeži” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201).
Lēmums nosūtāms:
1.Jurim Konstantinovam – Ezera iela 52-11, Liepāja, LV-3401.
2.Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai – Graudu iela 27/29, Liepāja,
LV-3401
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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18.§
Par zemes nomu
18.1. Pamats
1. SIA “TAIDERS” iesniegums Nr.3-26.2/12/197-T.
2. MK noteikumi Nr.735 no 30.10.2007 “Par publiskas personas zemes nomu”.
3. MK noteikumi Nr.515 no 8.06.2010 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem.”
Mērķis
Lemt par pašvaldības īpašuma nomu saskaņā ar MK noteikumiem un LR Likumiem.
Izvērtējums
Saņemts SIA “TAIDERS” iesniegums ar lūgumu piešķirt nomā zemes gabalu Dundagā,
Saules ielā 10a, kadastra Nr.8850 020 0217. Uzņēmums ir iecerējis uzbūvēt Dundagas
novadā ražošanas ēku, kurā tiktu uzstādīta aerosolu balonu pildīšanas līnija. Izveidojot
ražošanas objektu, tiktu nodrošinātas darba vietas 5-10 darbiniekiem. Ražošanas
objekts atbildīs visām ES prasībām.
Prasītais zemes gabala izmantošanas mērķis, saskaņā ar teritorijas plānojumu, ir jaukta
ražošanas teritorija.
Lai iegūtu iespējami augstāko nomas maksu un saskaņā ar MK noteikumiem Nr.515,
nepieciešams rīkot nomas izsoli. Pirms lemt par izsoli uzaicināt uzņēmuma pārstāvjus
uz finanšu komiteju sīkāk izstāstīt par savu ieceri.
Finanšu komitejas sēdē piedalījās SIA TAIDERS pārstāvis un iepazīstināja deputātus ar
būvniecības un darbības ieceri. Ražošanas teritorija 500kv.m. Paredzēts būvēt angāra
tipa ražotni. Projekta finansēšanā piedalās divas fiziskas personas, ES finansējums no
LAD projektiem un aizņēmums no Citadeles bankas. Ražošanas process ir pastiprinātās
bīstamības, taču visas iekārtas atbildīs ES prasībām un tiks radīti augsti drošības
apstākļi. Ekoloģiskais risks nepastāv, trokšņu ietekmes nav. Pozitīva risinājuma
gadījumā, ražošanu varētu uzsākt pēc 1 gada un 2 mēnešiem.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Atbalstīt zemes gabala Dundagā, Saules ielā 10a ar kadastra Nr.8850 020 0217, nomas
tiesību nodošanu izsolei ar izmantošanas mērķi ražošanas vajadzībām.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja

49

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 146.
24.05.2012.

18.§
Par zemes nomu
18.2. Pamats
1. Agra Libreiha iesniegums Nr.3-26.2/12/196-L.
2. MK noteikumi Nr.735 no 30.10.2007 “Par publiskas personas zemes nomu”.
Mērķis
Lemt par pašvaldības īpašuma nomu saskaņā ar MK noteikumiem un LR Likumiem.
Izvērtējums
Saņemts Agra Libreiha iesniegums ar lūgumu piešķirt nomā zemes gabalus Dundagā,
Pāces iela, kadastra Nr.8850 020 0241, platība 2,0 ha un Pagasta zeme, kadastra Nr.8850
020 242, platība 5,8 ha. Informācija par šo zemes gabalu nomas iespējām atrodas
novada mājas lapā no 24.08.2011. Zeme A. Libreiham nepieciešama piemājas
saimniecības vajadzībām.
Dundagas novada Dome nolemj:
Iznomāt Agrim Libreiham pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus ar kadastra Nr. 8850
020 0241 un 8850 020 0242 Agrim Libreiham uz pieciem gadiem.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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19.§
Par dalību LF un EZF projektos
19.1. Par gājēju celiņa izbūvi Dundagā Talsu ielā no Brīvības ielas līdz Skolas ielai
PAMATOJUMS
Ministru kabineta 27.01.2009 noteikumi Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošanai" 6.4.1.apakšpunkts;
Ziemeļkurzemes partnerības vietējās attīstības stratēģijas 2009 - 2013 Rīcības plāns
Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros;
MĒRĶIS
Uzlabot maza mēroga vietējo infrastruktūru, kā arī ar zivsaimniecību saistītās
infrastruktūras kvalitāti zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, lai saglabātu
apdzīvotību un teritorijas pievilcību.
IZVĒRTĒJUMS
Biedrība « Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Rīcības plāna programmas 2007.-2013. gadam
pasākuma «Vietējās attīstības stratēģijas» apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju
īstenošana» aktivitātē «Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un
attīstība» rīcībā 1.2. „Pievadceļu, gājēju celiņu, apgaismojuma ierīkošana un
labiekārtošana". Programmas finansējums 90% apmērā pieejams pašvaldībām.
Maksimālā projekta attaisnoto izdevumu summa no EZF ir 14 000 lati. Rīcības mērķis ir
ierīkot vai uzlabot apgaismojumu ciematu teritorijās, nodrošinot labvēlīgus dzīves un
darba apstākļus iedzīvotājiem.
Dundagas pagasta pašvaldība ir sagatavojusi tehnisko projektu, darba daudzumu un
izmaksu sarakstu „Gājēju celiņa ierīkošana Dundagā Talsu ielā no Brīvības ielai līdz Skolas
ielai”. Celiņš šajā posmā ir nolietojies, segums sadrupis, liepu saknes izcilājušas segumu,
vietām uz seguma krājas ūdens, tāpēc to būtu nepieciešams atjaunot 190 m garumā ar
kopējo platību 342 m2 un iebrauktuvēm uz dzīvojamām mājām (pievedceļiem), un
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iestrādājot ūdens noteces renes. Segums veidojams no 3 krāsu bruģakmeņa. Kopējās
izmaksas Ls 6000,00.
Tiek izteikts priekšlikums realizēt projektu .
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Piedalīties ES Eiropas zivsaimniecības fonda pasākuma «Vietējās attīstības
stratēģijas» aktivitātē «Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstība» ar projektu „Gājēju celiņa izbūve Dundagā Talsu ielā no Brīvības
ielas līdz Skolas ielai.” par kopējo summu 10943,27 lati, projekta attiecināmām izmaksām
8969,89 lati un publisko finansējumu 8072,90 lati;
2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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19.§
Par dalību LF un EZF projektos
19.2. Par Kolkas pamatskolas stadiona rekonstrukciju
Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanas
pasākumu 4.prioritārā virziena ‘’Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība’’ 401.pasākumā
‘’Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana’’ 1.aktivitātē ‘’Ciematu, kuros veic zivsaimniecības
darbības, atjaunošana un attīstība’’ ar projektu par Kolkas pamatskolas stadiona
rekonstrukciju.
Pamats
Biedrības ‘’Ziemeļkurzemes biznesa asociācija’’ sludinājums par projektu konkursu Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanas pasākumu 4.prioritārā virziena
‘’Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība’’ 401.pasākumu ‘’Teritoriju attīstības
stratēģiju īstenošana’’
• LR MK 2009.gada 27.janvāra noteikumi Nr.78 ‘’ Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības
fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai’’
11.1 punkts
•

Mērķis
Uzlabot infrastruktūras kvalitāti, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību, veicot
rekonstrukciju Kolkas pamatskolas sporta stadionā.
Izvērtējums
Sporta stadionā pie Kolkas pamatskolas bērni un jaunieši vienmēr labprāt ir pavadījuši no
mācībām brīvo laiku, spēlējot dažādas sporta spēles. Šobrīd stadiona aprīkojums ir novecojis
– segumi un citi objekti ir nolietojušies un nav piemēroti tiem paredzēto mērķu sasniegšanai,
tāpēc florbola spēlei jaunieši izmanto pie pagasta pārvaldes esošo autostāvvietu, kas nav
paredzēta tādam lietošanas mērķim un apdraud jauniešu un autobraucēju drošību. Ciemā
nekur nav iespējams spēlēt basketbolu, kas līdz vecā basketbola groza demontāžai bija
iecienīts jauniešu brīvā laika pavadīšanas veids. Lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu, kā tas noteikts likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.6 pantā, ir nepieciešams
veikt esošo sporta laukumu segumu rekonstrukciju Šī projekta ietvaros tiks nomainīts
pašreizējais vecā basketbola laukuma segums ar multifunkcionālu laukuma segumu āra
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stadioniem, kurš būtu piemērots basketbola un florbola spēlēm ar iebūvētiem basketbola
groza stabiem, kuru pamata konstrukcijā ir iemontēti vārti. Papildus tiks ierīkota arī
tāllēkšanas bedre. Kopējās darbu un nepieciešamā aprīkojuma izmaksas ir 23804,64 LVL +
PVN 22%, no kuriem attiecināmās izmaksas ir 19512,00 LVL, publiskais finansējums ir
17560,80 LVL.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanas
pasākumu 4.prioritārā virziena ‘’Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība’’ 401.pasākumā
‘’Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana’’ 1.aktivitātē ‘’Ciematu, kuros veic zivsaimniecības
darbības, atjaunošana un attīstība’’ ar projektu
‘’ Kolkas pamatskolas stadiona
rekonstrukciju’’ par kopējo summu 23804,64 LVL,
ieskaitot PVN 22%, projekta
attiecināmām izmaksām 19512,00 LVL un publisko finansējumu 17560,80 LVL.
2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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19.§
Par dalību LF un EZF projektos
19.3. Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas
projektu konkursā (Virsūdens novadīšanas caurteku ierīkošana Kolkas pagastā)
Pamatojums:
1. Ministru kabineta 27.01.2009 noteikumi Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības
stratēģiju īstenošanai” 6.4.1.apakšpunkts;
Ziemeļkurzemes partnerības vietējās attīstības stratēģijas 2009 – 2013 Rīcības plāns
Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros;
Mērķis
Veicināt infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, lai saglabātu apdzīvotību un
teritorijas pievilcību.
Izvērtējums:
Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» ir izsludinājusi atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanu Rīcības plāna programmas 2007.–2013. gadam
pasākuma «Vietējās attīstības stratēģijas» apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju
īstenošana» aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un
attīstība”.
1. Rīcība
1.1. Publisko ēku, būvju un teritoriju atjaunošana un labiekārtošana;
1.2. Pievadceļu, gājēju celiņu, apgaismojuma ierīkošana un labiekārtošana;
1.3. Virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmu izveide un to darbības uzlabošana.
kurās tiek dots atbalsts – kultūras, sporta un citu sabiedrisko ēku un teritoriju
pieejamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem un pakalpojuma kvalitātes
paaugstināšanai. Ceļu seguma un apgaismojuma ierīkošana vai uzlabošana ciematu
teritorijās. Dīķu, novadgrāvju izveidošana, rekonstruēšana un tīrīšana – uzlabojot
dzīves kvalitāti un teritorijas sakoptību.
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Programmas finansējums 90% apmērā ir pieejams pašvaldībām.
Rīcības mērķis ir:
1. ierīkot 1 jaunu caurteku Mazirbē zem pašvaldības ceļa „Sudrablīči- Dzelzsceļa ēka”,
kad. Nr. 8862 002 0173
2. nomainīt caurteku Pitragā zem pašvaldības ceļa „Pievedceļš Vecsīmi-Alpi, kad. Nr.
8862 004 0107
3. nomainīt caurteku zem pašvaldības ceļa „Pagasta ceļš Saulrieti-Kāpmalas, kad. Nr
8862 007 0307 Kolkā
un atjaunot ceļu segumu remontdarbu vietā.
Tāmes kopsumma ir 5167.44 LVL + PVN 22% 1136.84 LVL
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedalīties ES Eiropas zivsaimniecības fonda pasākuma «Vietējās attīstības
stratēģijas» aktivitātē «Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un
attīstība» ar projektu „Virsūdens novadīšanas caurteku ierīkošana Kolkas pagastā” par
kopējo summu 6304.28 lati iesk. PVN 22%, projekta attiecināmām izmaksām 5167.44
lati un publisko finansējumu 4650.70 lati.
2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības
budžeta.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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19.§
Par dalību LF un EZF projektos
Par prioritārās kārtības noteikšanu
Dundagas novada Dome nolemj:
Noteikt Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas projektu konkursā
iesniedzamajiem projektiem šādu prioritāru kārtību:
1. Virsūdens novadīšanas caurteku ierīkošana Kolkas pagastā
2. Gājēju celiņa izbūvi Dundagā Talsu ielā no Brīvības ielas līdz Skolas ielai
3. Kolkas pamatskolas stadiona rekonstrukcija

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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19.§
Par dalību LF un EZF projektos
19.4. Par Dundagas vidusskolas sporta stadiona rekonstrukciju Saules ielā 8.
Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 4.ass –
LEADER pieejas īstenošana, 413.pasākuma ‘’Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai teritorijā’’ 2.1 aktivitātē ar
projektu par Dundagas vidusskolas sporta stadiona rekonstrukciju Saules ielā 8.
Pamats
3) Biedrības ‘’Ziemeļkurzemes biznesa asociācija’’ sludinājums par projektu konkursa
IV kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā».

4) LR MK noteikumi Nr.33 ‘’ Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
18.1 punkts.
Mērķis
Radīt vietējiem iedzīvotājiem pieejamus jaunus pakalpojuma veidus vai uzlabot esošos,
piedaloties projektā par Dundagas vidusskolas sporta stadiona rekonstrukciju Saules ielā 8.
Izvērtējums
Sporta stadionā Saules ielā 8 vietējie iedzīvotāji, pamatā bērni un jaunieši pavada no mācībām
brīvo laiku, piedaloties dažādās sportiskās aktivitātēs. Stadiona iekārtojums, sporta spēlēm
paredzēto laukumu segums un citi objekti ir nolietojušies un nav piemēroti tiem paredzēto
mērķu sasniegšanai. Lai likuma veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kā tas
noteikts likuma ‘’Par pašvaldībām’’15.6 pantā, ir nepieciešams veikt esošā basketbola
laukuma segumu rekonstrukciju, nomainot pašreizējo segumu ar multifunkcionālu laukuma
segumu āra stadioniem, kurš būtu piemērots basketbola, florbola un volejbola spēlēm ar
iebūvētiem basketbola grozu stabiem, kuru pamatnē ir iemontēti florbola vārti. Kopējā
projekta summa 22366 LVL +PVN 4920,52 LVL.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 413.
pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā» ar projektu ‘’Dundagas vidusskolas sporta stadiona Saules
ielā 8 rekonstrukcija’’ par kopējo summu 27286,52 LVL, no kuriem attiecināmās izmaksas ir
18332,79 LVL, publiskais finansējums – 16499,51 LVL..
2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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20.§
Par piedalīšanos ES atbalsta Lauku attīstības programmas
projektu konkursā
Pamats
1. Ministru kabineta 04.10.2011noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā"
2. Ziemeļkurzemes partnerības stratēģija 2008-2013. Rīcības plāns Lauku attīstības
programmas ietvaros.
3. Dundagas pašvaldības iestādes „Kubalu skola – muzejs” „Vidēja termiņa stratēģija
(2010 – 2014)”. Dundagas novada Domes lēmums Nr.321 (prot. Nr.14; 36§)
Mērķis
Radīt novada iedzīvotājiem pieejamus jaunus pakalpojuma veidus, labiekārtojot Kubalu
skolas – muzeja sētas apkārtējo teritoriju (izveidojot pastaigu takas, informatīvos
stendus, labiekārtojot muzeja stāvlaukumu) un izstrādājot mūsdienīgu māja lapu muzeja
piedāvājuma un krājuma, pētnieciskā darba rezultātu un aktivitāšu pieejamībai.
Izvērtējums
Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» ir izsludinājusi atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas IV kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākumā
«Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā».
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks rīcības programmas 1. aktivitātē „Iekārtu,
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” rīcībā 1.1.
«Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem». Programmas
finansējums 90% apmērā ir pieejams pašvaldībām. Maksimālā projekta attaisnoto
izdevumu summa ir 20000 LVL.
Rīcības mērķis ir labiekārtot Kubalu skola – muzeja sētās apkārtējo teritoriju, radot
novada iedzīvotājiem pieejamus jaunus pakalpojuma veidus, un attīstīt muzeja darba
rezultātu pieejamību sabiedrībai.
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Plānotie darbi ir:
1) Trīs pastaigu taku izveide (385m garumā) dabas teritorijā ārpus muzeja sētas,
ar divām informācijas zīmēm un trīs izveidotām vēsturisko konstrukciju
(guļstropa, divi robežstabi) kopijām apliecinot skolas zemes vēsturisko
lietojumu.
2) Muzeja stāvlaukuma labiekārtojums: stends ar informāciju par muzeja darbību,
skolas sētu un pastaigu takām; trīs soli. Pastaigu takas un Muzeja stāvlaukuma
teritorija paredzēta brīvam apmeklējumam.
3) Mūsdienīgas oriģināla dizaina Muzeja mājas lapas izstrāde:
1. nodrošinot muzeja kā nozīmīga apvidus kultūrvēstures informatīvā resursa
pieejamību sabiedrībai,
2. apliecināt muzeju kā atsaucīgu, ērti aizsniedzamu atpūtas un izziņas vietu ar
augstu kultūrvēsturisko un ainavas vērtību,
3. atvērtas, aktuālas saziņas formas uzturēšana ar katru interesentu.
Kopējā darbu tāme ir 7443,40 LVL + PVN 22% 1637,55 LVL.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Piedalīties ES Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā» 1. aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem
iedzīvotājiem” ar projektu „Kubalu skolas – muzeja apkārtējās teritorijas labiekārtošana
un muzeja mājas lapas izveide” par kopējo summu 9080,95 lati iesk. PVN 22%, projekta
attiecināmā izmaksām 7443,40 lati un publisko finansējumu 6699,06 lati.
2.
projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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21.§
Par ievietošanas kārtību ārpusģimenes aprūpes iestādēs
Pamats
Bāriņtiesu likuma 35.panta pirmā daļa, Bērnu tiesību aizsardzības likums 27.pantas
ceturtās daļas 1.punkts.
Mērķis
Nodrošināt bāreņus vai bez vecāku gādības palikušu bērnus ar aprūpi un uzraudzību
Izvērtējums
Saņemot informāciju, ka bērns ir palicis bez vecāku gādības- vecāki miruši vai viņiem
atņemtas aprūpes tiesības, bāriņtiesa pieņem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi.
Vispiemērotākā ārpusģimenes aprūpes forma- audžuģimene, kas nodrošina bērnam
ģimenisku vidi uz laiku līdz bāriņtiesa pieņem lēmumu par aprūpes tiesību atjaunošanu
vecākiem. Ja pašvaldībai nav pieejami audžuģimenes pakalpojumi, bērnam ieceļams
aizbildnis, informējot aizbildni tūlīt pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas, ka aizbildņa
pienākums ir veicināt vecāku un bērnu savstarpējos kontaktus, izņemot gadījumus, kad
tas apdraud bērnu vai aizbildni, un ka pēc sešiem mēnešiem, ja būs iespējams atjaunot
aprūpes tiesības, bērns atgriezīsies pie vecākiem. Ja neizdodas atrast bērnam ģimenisku
vidi, bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu
ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē. Lemjot par bērna ievietošanu
iestādē ņem vērā iestādes atrašanās vietu, izglītības iespējas, sociālās korekcijas
pieejamību, izmaksas, vienas ģimenes bērni nav šķirami, izņemot īpašus gadījumus, kad
tas tiek darīts bērnu interesēs.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt nolikumu „Par bērna ievietošanu ārpusģimenes iestādē”.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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22.§
Par skolu nodrošināšanu ar mācību līdzekļiem
Pamats
26.04.2012. Dundagas novada domes lēmuma Nr.102 „Par pabalstiem jaundzimušajiem”
2.punkts.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

13
10

11
9

14
14

14
9

10
10

15
16

8
18

12.kl.

4.kl.

11
7

11.kl.

3.kl.

11
11

10.kl.

2.kl.

Dundagas vidusskola
Kolkas pamatskola

1.kl.

Mērķis
Izvērtēt iespēju palielināt dotāciju vispārizglītojošajām skolām mācību līdzekļu iegādei,
lai atslogotu ģimeņu budžetus.
Izvērtējums
Izvērtējums cik daudz šobrīd jāpērk skolēnu vecākiem, lai nodrošinātu mācību līdzekļus
skolai, neieskaitot rakstāmpiederumus, sporta tērpus, pierakstu klades, parastās
burtnīcas, vizuālās mākslas, rokdarbu, mājturības un tehnoloģiju izdevumus.
1)Apkopojot abu skolu iesniegtos datus par vecāku izdevumiem mācību līdzekļiem
(pārsvarā darba burtnīcām), jāsecina, ka izdevumu apmēri ir šādi (Ls):
Skola

12

15

4

Aprēķinot kopumā nepieciešamā summa Dundagas vidusskolai sastāda apmēram- 3766
Ls, Kolkas pamatskolai ap 1000 Ls, kopā ap 4800 Ls. Šādas izmaksas jāieplāno tad
katru gadu.
2) Iespējams nepieciešams skolēniem uzsākot mācības 1.klasē dāvāt „Ābeces”, kas
kopumā uz abām skolām varētu izmaksāt ap 100-110 Ls.
3) iespējams nepieciešams atbalstīt maznodrošinātās ģimenes. Šim mērķim jānoskaidro
maznodrošināto ģimeņu bērnu skaits.
4) Atkarībā no pašvaldības budžeta iestādēm palielināt dotāciju mācību līdzekļu iegādei
līdz ar to proporcionāli samazinot 1.punktā minētās kopējās vecāku izmaksas, tikai
jārēķinās, ka šādas izmaksas būtu jāiegulda katru gadu.
5) palielināt kopēšanai paredzētos izdevumus, tādējādi samazinot vecākiem pērkamo
darba burtnīcu izdevumus. Šāds risinājums gan visbiežāk nav finansiāli izdevīgs, ja
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jāpārkopē katram bērnam visa darba burtnīca. Izdevīgs tas ir gadījumā, ja no iegādātās
darba burtnīcas tiek izmantota tikai daļa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Nodrošināt visās Dundagas novada skolās 1.klases skolēnus, uzsākot mācības, ar
mācību līdzekli ĀBECE. Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem.
2. 2013.gada budžetā paredzēt finansējumu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai
(dokumentu kameru u.c. palīglīdzekļu iegādei)
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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23.§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
23.1. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
MĒRĶIS
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai, kurai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā
IZVĒRTĒJUMS
1. Dundagas novada pašvaldībā 2012.gada 7.martā saņemts Dundagas
Evaņģēliski luteriskās draudzes (reģ. Nr. 90000312622, juridiskā adrese Pils iela 10,
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270) priekšnieces Diānas Siliņas
rakstveida iesniegums, kurā lūgts anulēt ziņas par Armanda Volbedahta, dzimuša
1962.gada 28.jūnijā deklarēto dzīvesvietu adresē: Vīdales iela 7, dz.8, Dundaga,
Dundagas pagasts, Dundagas novads, norādot, ka minētajā adresē nedzīvo neviena
persona un, ka ēka ir avārijas stāvoklī. Iesniegumam pievienota 2007.gada 18.decembrī
izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība (kopija), nodalījums Nr. 1000 0041 9839, kadastra
numurs: 8850 015 0161, un Zemes robežu plāns (kopija), kas apliecina, ka nekustamais
īpašums ar nosaukumu „Mācītājmuiža”, kurš atrodas Vīdales ielā 7, Dundagā, Dundagas
pagastā ir Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes īpašums.
Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece D.Siliņa pēc pašvaldības
pieprasījuma papildus vēl iesniegusi apliecinošus faktus par dzīvojamās ēkas
Mācītājmuiža stāvokli. Konstatē, ka:
1) 2007.gada 29.novembrī LR Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas sniegtais
apsekošanas akts Nr.15.28.-04/145, kuru sastādījusi VKPAI Talsu rajona galvenā valsts
inspektore Anda Lase, apliecinājis, ka Dundagas mācītājmuižas dzīvojamā ēka atrodas
avārijas stāvoklī;
2) 2010.gada 14.decembrī LR Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas Kurzemes
reģionālās nodaļas vadītājas Ilze Zikmanes un valsts inspektores Anda Lases veiktajā
apsekošanas aktā Nr.15.1-04/685 sniegts atzinums, ka konstatētie defekti rada bīstamu
situāciju un, ka ēka nav ekspluatējama.
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2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Izvērtējot Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces D.Siliņas
iesniegumā norādīto, ka minētajā adresē nedzīvo neviena persona, un, ka ēka ir avārijas
stāvoklī, konstatēts, ka Armands Volbedahts dzīvesvietu Dundagas novada Dundagas
pagastā, Dundagā, Vīdales ielā 7, dz.8 deklarējis 1987.gada 17.septembrī. Novada
pašvaldības rīcībā nav ziņu par A.Volbedahta tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai
minētajā adresē, jo īslaicīgi glabājamās lietas par 1987.gadu ir jau iznīcinātas.
3. Lai izvērtētu Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces D.Siliņas
iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir pamats anulēt ziņas par
Armanda Volbedahta deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2012.gada 19.martā nosūtīja
Armandam Volbedahtam vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt paskaidrojumus
par D.Siliņas iesniegumā minētajiem faktiem un iesniegt pašvaldībā dokumentus, kas
apliecina tiesības deklarēt viņa dzīvesvietu iepriekšminētajā adresē.
Konstatēts, ka A.Volbedahts noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un
iesniedzis dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu viņam deklarēt dzīvesvietu
minētajā adresē. Pēc jau noteiktā termiņa pašvaldībā sastaptais A.Volbedahts sekretārei
mutiski paziņojis un apliecinājis, ka tik tiešām Mācītājmuižā faktiski nedzīvo jau vairāk
kā 10 gadus, bet dzīvesvietā kur mitinoties pašreiz, t.i. saimniecības ēkā Uzvaras ielā 19,
Dundagā, dzīvesvietu deklarēt nevarot, jo īpašums pieder citai personai. Armands
Volbedahts ir informēts, ka iespējams viņam tiks anulētas ziņas par deklarētās
dzīvesvietas adresi.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir tiesiska
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības
tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Papildus ir noskaidrots, ka Dundagas Evaņģēliski luteriskā draudze jau aptuveni
kopš 2007.gada vairs nav noslēgusi īres līgumus ar deklarētajiem dzīvokļu īrniekiem, tai
sk. arī ar Armandu Volbedahtu, kas jau norāda, ka Armandam Volbedahtam ir zudis
tiesiskais pamats uz deklarēto dzīvesvietu, kā arī persona faktiski minētajā adresē
nedzīvo un nav sasniedzama, kas ir papildus motivācija deklarētās dzīvesvietas
anulēšanai.
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā Dundagas Evaņģēliski luteriskā draudzes priekšnieces Diānas Siliņas
2012.gada 7.marta iesniegumā norādīto un ievērojot to, ka Armands Volbedahts nav
iesniedzis dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu,
pašvaldība secina, ka ziņas par Armanda Volbedahta deklarēto dzīvesvietu ir
anulējamas.
Izvērtējot lietas apstākļus Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu
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Dundagas novada Dome nolemj:
Anulēt ziņas par Armanda Volbedahta deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas novads,
Dundagas pagasts, Dundaga, Vīdales iela 7, dz.8.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā. Administratīvais akts uzskatāms par paziņotu septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu
Dundagas Evaņģēliski luteriskai draudzei un Armandam Volbedahtam vai viņu
pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV3401.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 156.
24.05.2012.

23.§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
23.2. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
MĒRĶIS
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai, kurai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā
IZVĒRTĒJUMS
1. Dundagas novada pašvaldībā 2012.gada 7.martā saņemts Dundagas
Evaņģēliski luteriskās draudzes (reģ. Nr. 90000312622, juridiskā adrese Pils iela 10,
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270) priekšnieces Diānas Siliņas
rakstveida iesniegums, kurā lūgts anulēt ziņas par Raimonda Konovalova, dzimuša
1977.gada 28.decembrī deklarēto dzīvesvietu adresē: Vīdales iela 7, dz.8, Dundaga,
Dundagas pagasts, Dundagas novads, norādot, ka minētajā adresē nedzīvo neviena
persona un, ka ēka ir avārijas stāvoklī. Iesniegumam pievienota 2007.gada 18.decembrī
izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība (kopija), nodalījums Nr. 1000 0041 9839, kadastra
numurs: 8850 015 0161, un Zemes robežu plāns (kopija), kas apliecina, ka nekustamais
īpašums ar nosaukumu „Mācītājmuiža”, kurš atrodas Vīdales ielā 7, Dundagā, Dundagas
pagastā ir Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes īpašums.
Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece D.Siliņa pēc pašvaldības
pieprasījuma papildus vēl iesniegusi apliecinošus faktus par dzīvojamās ēkas
Mācītājmuiža stāvokli. Konstatē, ka:
1) 2007.gada 29.novembrī LR Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas sniegtais
apsekošanas akts Nr.15.28.-04/145, kuru sastādījusi VKPAI Talsu rajona galvenā valsts
inspektore Anda Lase, apliecinājis, ka Dundagas mācītājmuižas dzīvojamā ēka atrodas
avārijas stāvoklī;
2) 2010.gada 14.decembrī LR Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas Kurzemes
reģionālās nodaļas vadītājas Ilze Zikmanes un valsts inspektores Anda Lases veiktajā
apsekošanas aktā Nr.15.1-04/685 sniegts atzinums, ka konstatētie defekti rada bīstamu
situāciju un, ka ēka nav ekspluatējama.
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2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Izvērtējot Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces D.Siliņas
iesniegumā norādīto, ka minētajā adresē nedzīvo neviena persona, un, ka ēka ir avārijas
stāvoklī, konstatēts, ka Raimonds Konovalovs dzīvesvietu Dundagas novada Dundagas
pagastā, Dundagā, Vīdales ielā 7, dz.8 deklarējis 1994.gada 8.jūnijā. Secina, ka Raimonda
Konovalova adrese sakrīt ar Armanda Volbedahta dzīvesvietas adresi, taču novada
pašvaldības rīcībā nav ziņu par R.Konovalova tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai
minētajā adresē, jo īslaicīgi glabājamās lietas par 1994.gadu saskaņā ar lietu glabāšanas
termiņiem ir jau iznīcinātas. Rezultātā pašvaldībai nav pieejami pierakstīšanās
dokumenti, kas apliecinātu šādas situācijas rašanos.
3. Lai izvērtētu Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces D.Siliņas
iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir pamats anulēt ziņas par
Raimonda Konovalova deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2012.gada 19.martā nosūtīja
Raimondam Konovalovam vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt paskaidrojumus
par D.Siliņas iesniegumā minētajiem faktiem un iesniegt pašvaldībā dokumentus, kas
apliecina tiesības deklarēt viņa dzīvesvietu iepriekšminētajā adresē.
Konstatēts, ka R.Konovalovs noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un
iesniedzis dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu viņam deklarēt dzīvesvietu
minētajā adresē. Pēc Ivo Helviga (bija deklarēts un iepriekš arī dzīvojis Vīdales ielā 7)
sniegtās informācijas - brāļi Raimonds un Kaspars Konovalovi dzīvojot un strādājot
Ogrē.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir tiesiska
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības
tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Papildus ir noskaidrots, ka Dundagas Evaņģēliski luteriskā draudze ar Raimondu
Konovalovu noslēgusi terminēto dzīvojamās telpas īres līgumu no 25.05.2007.25.05.2008., kas jau norāda, ka Raimondam Konovalovam pēc līguma termiņa
izbeigšanās ir zudis tiesiskais pamats uz deklarēto dzīvesvietu, kā arī persona faktiski
minētajā adresē nedzīvo un nav sasniedzama, kas ir papildus motivācija deklarētās
dzīvesvietas anulēšanai. To apliecina arī no Latvijas pasta Dundagas pasta nodaļas
22.03.2012. saņemtais atpakaļsūtījums ar norādi, ka piegādes laikā adresāts nav
sasniedzams (vēstules pašvaldībā atpakaļ nodotas 26.04.2012.).
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā Dundagas Evaņģēliski luteriskā draudzes priekšnieces Diānas Siliņas
2012.gada 7.marta iesniegumā norādīto un ievērojot to, ka Raimonds Konovalovs nav
iesniedzis dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu,
pašvaldība secina, ka ziņas par Raimonda Konovalova deklarēto dzīvesvietu ir
anulējamas.
Izvērtējot lietas apstākļus Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.
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Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu
Dundagas novada Dome nolemj:
Anulēt ziņas par Raimonda Konovalova deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas novads,
Dundagas pagasts, Dundaga, Vīdales iela 7, dz.8.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā. Administratīvais akts uzskatāms par paziņotu septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu
Dundagas Evaņģēliski luteriskai draudzei un Raimondam Konovalovam vai viņu
pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV3401.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 157.
24.05.2012.

23.§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
23.3. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
MĒRĶIS
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai, kurai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā
IZVĒRTĒJUMS
1. Dundagas novada pašvaldībā 2012.gada 7.martā saņemts Dundagas
Evaņģēliski luteriskās draudzes (reģ. Nr. 90000312622, juridiskā adrese Pils iela 10,
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270) priekšnieces Diānas Siliņas
rakstveida iesniegums, kurā lūgts anulēt ziņas par Kaspara Konovalova, dzimuša
1976.gada 27.decembrī deklarēto dzīvesvietu adresē: Vīdales iela 7, Dundaga, Dundagas
pagasts, Dundagas novads, norādot, ka minētajā adresē nedzīvo neviena persona un, ka
ēka ir avārijas stāvoklī. Iesniegumam pievienota 2007.gada 18.decembrī izsniegtā
Zemesgrāmatu apliecība (kopija), nodalījums Nr. 1000 0041 9839, kadastra numurs:
8850 015 0161, un Zemes robežu plāns (kopija), kas apliecina, ka nekustamais īpašums
ar nosaukumu „Mācītājmuiža”, kurš atrodas Vīdales ielā 7, Dundagā, Dundagas pagastā ir
Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes īpašums.
Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece D.Siliņa pēc pašvaldības
pieprasījuma papildus vēl iesniegusi apliecinošus faktus par dzīvojamās ēkas
Mācītājmuiža stāvokli. Konstatē, ka:
1) 2007.gada 29.novembrī LR Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas sniegtais
apsekošanas akts Nr.15.28.-04/145, kuru sastādījusi VKPAI Talsu rajona galvenā valsts
inspektore Anda Lase, apliecinājis, ka Dundagas mācītājmuižas dzīvojamā ēka atrodas
avārijas stāvoklī;
2) 2010.gada 14.decembrī LR Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas Kurzemes
reģionālās nodaļas vadītājas Ilze Zikmanes un valsts inspektores Anda Lases veiktajā
apsekošanas aktā Nr.15.1-04/685 sniegts atzinums, ka konstatētie defekti rada bīstamu
situāciju un, ka ēka nav ekspluatējama.
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2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Izvērtējot Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces D.Siliņas
iesniegumā norādīto, ka minētajā adresē nedzīvo neviena persona, un, ka ēka ir avārijas
stāvoklī, konstatēts, ka Kaspars Konovalovs dzīvesvietu Dundagas novada Dundagas
pagastā, Dundagā, Vīdales ielā 7, deklarējis 1993.gada 20.decembrī. Secina, ka Kaspara
Konovalova adresē pēc LR Iedzīvotāju reģistra datiem, nav norādīts dzīvokļa numurs,
taču novada pašvaldības rīcībā nav ziņu par K.Konovalova tiesisko pamatu dzīvesvietas
deklarēšanai minētajā adresē, jo īslaicīgi glabājamās lietas par 1993.gadu saskaņā ar
lietu glabāšanas termiņiem ir jau iznīcinātas. Rezultātā pašvaldībai nav pieejami
pierakstīšanās dokumenti, kas apliecinātu, kurš dzīvoklis norādīts saskaņā ar
dzīvojamās telpas īres līgumu.
3. Lai izvērtētu Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces D.Siliņas
iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir pamats anulēt ziņas par Kaspara
Konovalova deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2012.gada 19.martā nosūtīja Kasparam
Konovalovam vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt paskaidrojumus par D.Siliņas
iesniegumā minētajiem faktiem un iesniegt pašvaldībā dokumentus, kas apliecina
tiesības deklarēt viņa dzīvesvietu iepriekšminētajā adresē.
Konstatēts, ka K.Konovalovs noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un
iesniedzis dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu viņam deklarēt dzīvesvietu
minētajā adresē. Pēc Ivo Helviga (bija deklarēts un iepriekš arī dzīvojis Vīdales ielā 7)
sniegtās informācijas - brāļi Raimonds un Kaspars Konovalovi dzīvojot un strādājot
Ogrē.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir tiesiska
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības
tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Papildus ir noskaidrots, ka Dundagas Evaņģēliski luteriskā draudze ar Kasparu
Konovalovu noslēgusi terminēto dzīvojamās telpas īres līgumu no 25.05.2007.25.05.2008., kas jau norāda, ka Kasparam Konovalovam pēc līguma termiņa izbeigšanās
ir zudis tiesiskais pamats uz deklarēto dzīvesvietu, kā arī persona faktiski minētajā
adresē nedzīvo un nav sasniedzama, kas ir papildus motivācija deklarētās dzīvesvietas
anulēšanai. To apliecina arī no Latvijas pasta Dundagas pasta nodaļas 22.03.2012.
saņemtais atpakaļsūtījums ar norādi, ka piegādes laikā adresāts nav sasniedzams
(vēstules pašvaldībā atpakaļ nodotas 26.04.2012.).
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā Dundagas Evaņģēliski luteriskā draudzes priekšnieces Diānas Siliņas
2012.gada 7.marta iesniegumā norādīto un ievērojot to, ka Kaspars Konovalovs nav
iesniedzis dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu,
pašvaldība secina, ka ziņas par Kaspara Konovalova deklarēto dzīvesvietu ir anulējamas.
Izvērtējot lietas apstākļus Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.
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Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu
Dundagas novada Dome nolemj:
Anulēt ziņas par Kaspara Konovalova deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas novads,
Dundagas pagasts, Dundaga, Vīdales iela 7.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā. Administratīvais akts uzskatāms par paziņotu septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu
Dundagas Evaņģēliski luteriskai draudzei un Kasparam Konovalovam vai viņu
pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV3401.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 158.
24.05.2012.

23.§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
23.4. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
MĒRĶIS
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai, kurai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā
IZVĒRTĒJUMS
1. Dundagas novada pašvaldībā 2012.gada 7.martā saņemts Dundagas
Evaņģēliski luteriskās draudzes (reģ. Nr. 90000312622, juridiskā adrese Pils iela 10,
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270) priekšnieces Diānas Siliņas
rakstveida iesniegums, kurā lūgts anulēt ziņas par Jāņa Redviņa, dzimuša 1941.gada
1.janvārī deklarēto dzīvesvietu adresē: Vīdales iela 7, dz.2, Dundaga, Dundagas pagasts,
Dundagas novads, norādot, ka minētajā adresē nedzīvo neviena persona un, ka ēka ir
avārijas stāvoklī. Iesniegumam pievienota 2007.gada 18.decembrī izsniegtā
Zemesgrāmatu apliecība (kopija), nodalījums Nr. 1000 0041 9839, kadastra numurs:
8850 015 0161, un Zemes robežu plāns (kopija), kas apliecina, ka nekustamais īpašums
ar nosaukumu „Mācītājmuiža”, kurš atrodas Vīdales ielā 7, Dundagā, Dundagas pagastā ir
Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes īpašums.
Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece D.Siliņa pēc pašvaldības
pieprasījuma papildus vēl iesniegusi apliecinošus faktus par dzīvojamās ēkas
Mācītājmuiža stāvokli. Konstatē, ka:
1) 2007.gada 29.novembrī LR Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas sniegtais
apsekošanas akts Nr.15.28.-04/145, kuru sastādījusi VKPAI Talsu rajona galvenā valsts
inspektore Anda Lase, apliecinājis, ka Dundagas mācītājmuižas dzīvojamā ēka atrodas
avārijas stāvoklī;
2) 2010.gada 14.decembrī LR Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas Kurzemes
reģionālās nodaļas vadītājas Ilze Zikmanes un valsts inspektores Anda Lases veiktajā
apsekošanas aktā Nr.15.1-04/685 sniegts atzinums, ka konstatētie defekti rada bīstamu
situāciju un, ka ēka nav ekspluatējama.
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2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Izvērtējot Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces D.Siliņas
iesniegumā norādīto, ka minētajā adresē nedzīvo neviena persona, un, ka ēka ir avārijas
stāvoklī, konstatēts, ka Jānis Redviņš dzīvesvietu Dundagas novada Dundagas pagastā,
Dundagā, Vīdales ielā 7, dz.2. deklarējis 1992.gada 18.decembrī. Novada pašvaldības
rīcībā nav ziņu par J.Redviņa tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē,
jo īslaicīgi glabājamās lietas par 1992.gadu saskaņā ar lietu glabāšanas termiņiem ir jau
iznīcinātas.
3. Lai izvērtētu Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces D.Siliņas
iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir pamats anulēt ziņas par Jāņa
Redviņa deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2012.gada 19.martā nosūtīja Jānim Redviņam
vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt paskaidrojumus par D.Siliņas iesniegumā
minētajiem faktiem un iesniegt pašvaldībā dokumentus, kas apliecina tiesības deklarēt
viņa dzīvesvietu iepriekšminētajā adresē.
Konstatēts, ka J.Redviņš noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un iesniedzis
dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu viņam deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē.
Pēc pašvaldībās rīcībā pieejamās informācijas Jānis Redviņš ir vērsies pašvaldības
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļā ar lūgumu citas apdzīvojamās platības
ierādīšanai. Ar novada domes lēmumu J.Redviņam tika vairakkārt piešķirtas īres tiesības
uz pašvaldības dzīvokli, no kurām J.Redviņš atteicies. Uz doto brīdi J.Redviņš īrē
apdzīvojamo platību citai personai piederošā īpašumā Jaundundagas c. „Druviņās”.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir tiesiska
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības
tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Papildus ir noskaidrots, ka Dundagas Evaņģēliski luteriskā draudze jau aptuveni
kopš 2007.gada vairs nav noslēgusi īres līgumus ar deklarētajiem dzīvokļu īrniekiem, tai
sk. arī ar Jāni Redviņu, kas jau norāda, ka Jānim Redviņam ir zudis tiesiskais pamats uz
deklarēto dzīvesvietu, kā arī persona faktiski minētajā adresē nedzīvo un nav
sasniedzama, kas ir papildus motivācija deklarētās dzīvesvietas anulēšanai. Konstatēts
arī, ka atpakaļsūtījums no Latvijas pasta Dundagas pasta nodaļas nav saņemts, no kā
varam secināt, ka Jānis Redviņš pašvaldības vēstuli ir saņēmis, bet ignorējis pašvaldības
uzaicinājumu ierasties sniegt paskaidrojumu.
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā Dundagas Evaņģēliski luteriskā draudzes priekšnieces Diānas Siliņas
2012.gada 7.marta iesniegumā norādīto un ievērojot to, ka Jānis Redviņš nav iesniedzis
dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina,
ka ziņas par Jāņa Redviņa deklarēto dzīvesvietu ir anulējamas.
Izvērtējot lietas apstākļus Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu
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Dundagas novada Dome nolemj:
Anulēt ziņas par Jāņa Redviņa deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas novads, Dundagas
pagasts, Dundaga, Vīdales iela 7, dz.2.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā. Administratīvais akts uzskatāms par paziņotu septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu
Dundagas Evaņģēliski luteriskai draudzei un Jānim Redviņam vai viņu pilnvarotajiem
pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 159.
24.05.2012.

23.§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
23.5. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
MĒRĶIS
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai, kurai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā
IZVĒRTĒJUMS
1. Dundagas novada pašvaldībā 2012.gada 7.martā saņemts Dundagas
Evaņģēliski luteriskās draudzes (reģ. Nr. 90000312622, juridiskā adrese Pils iela 10,
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270) priekšnieces Diānas Siliņas
rakstveida iesniegums, kurā lūgts anulēt ziņas par Jāņa Sūniņa, dzimuša 1983.gada
24.augustā deklarēto dzīvesvietu adresē: Vīdales iela 7, dz.5, Dundaga, Dundagas pagasts,
Dundagas novads, norādot, ka minētajā adresē nedzīvo neviena persona un, ka ēka ir
avārijas stāvoklī. Iesniegumam pievienota 2007.gada 18.decembrī izsniegtā
Zemesgrāmatu apliecība (kopija), nodalījums Nr. 1000 0041 9839, kadastra numurs:
8850 015 0161, un Zemes robežu plāns (kopija), kas apliecina, ka nekustamais īpašums
ar nosaukumu „Mācītājmuiža”, kurš atrodas Vīdales ielā 7, Dundagā, Dundagas pagastā ir
Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes īpašums.
Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece D.Siliņa pēc pašvaldības
pieprasījuma papildus vēl iesniegusi apliecinošus faktus par dzīvojamās ēkas
Mācītājmuiža stāvokli. Konstatē, ka:
1) 2007.gada 29.novembrī LR Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas sniegtais
apsekošanas akts Nr.15.28.-04/145, kuru sastādījusi VKPAI Talsu rajona galvenā valsts
inspektore Anda Lase, apliecinājis, ka Dundagas mācītājmuižas dzīvojamā ēka atrodas
avārijas stāvoklī;
2) 2010.gada 14.decembrī LR Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas Kurzemes
reģionālās nodaļas vadītājas Ilze Zikmanes un valsts inspektores Anda Lases veiktajā
apsekošanas aktā Nr.15.1-04/685 sniegts atzinums, ka konstatētie defekti rada bīstamu
situāciju un, ka ēka nav ekspluatējama.
77

2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Izvērtējot Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces D.Siliņas
iesniegumā norādīto, ka minētajā adresē nedzīvo neviena persona, un, ka ēka ir avārijas
stāvoklī, konstatēts, ka Jānis Sūniņš dzīvesvietu Dundagas novada Dundagas pagastā,
Dundagā, Vīdales ielā 7, dz.5. deklarējis 1998.gada 23.janvārī. Novada pašvaldības rīcībā
nav ziņu par J.Sūniņa tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē, jo
īslaicīgi glabājamās lietas par 1998.gadu saskaņā ar lietu glabāšanas termiņiem ir jau
iznīcinātas.
3. Lai izvērtētu Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces D.Siliņas
iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir pamats anulēt ziņas par Jāņa
Sūniņa deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2012.gada 19.martā nosūtīja Jānim Sūniņam
vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt paskaidrojumus par D.Siliņas iesniegumā
minētajiem faktiem un iesniegt pašvaldībā dokumentus, kas apliecina tiesības deklarēt
viņa dzīvesvietu iepriekšminētajā adresē.
Konstatēts, ka J.Sūniņš noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un iesniedzis
dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu viņam deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē.
Pēc jau noteiktā termiņa, t.i. š.g. 20.aprīlī pašvaldībā pie sekretāres ieradās Jāņa Sūniņa
brālis Aigars Sūniņš un paskaidroja, ka abi ar brāli jau vairākus gadus dzīvojot un
strādājot Mārupes pagastā. Apdzīvojamo platību īrējot privātmājā no mājās īpašnieka,
bet nekad neesot interesējušies par faktiskās dzīvesvietas adreses deklarēšanu.
Pēc pašvaldības rīcībā pieejamās informācijas, Sūniņu ģimenei ar novada domes
lēmumu 2008.gadā tika piešķirts dzīvoklis Nevejas c. „Nevejas skolā”, taču uz to brīdi
Jānis Sūniņš Dundagas pagastā faktiski jau vairs nedzīvoja un jauno adresi
nepārdeklarēja, saglabājot formāli pašreiz esošo Vīdales ielā 7, dz.5, Dundagā.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir tiesiska
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības
tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Papildus ir noskaidrots, ka Dundagas Evaņģēliski luteriskā draudze ar Alfredu
Sūniņu (Jāņa Sūniņa tēvs) noslēgusi terminēto dzīvojamās telpas īres līgumu no
28.11.2007.-01.04.2008., kas jau norāda, ka arī Jānim Sūniņam pēc līguma termiņa
izbeigšanās ir zudis tiesiskais pamats uz deklarēto dzīvesvietu, kā arī persona faktiski
minētajā adresē nedzīvo un nav sasniedzama, kas ir papildus motivācija deklarētās
dzīvesvietas anulēšanai. To apliecina arī no Latvijas pasta Dundagas pasta nodaļas
22.03.2012. saņemtais atpakaļsūtījums ar norādi, ka piegādes laikā adresāts nav
sasniedzams (vēstules pašvaldībā atpakaļ nodotas 26.04.2012.).
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā Dundagas Evaņģēliski luteriskā draudzes priekšnieces Diānas Siliņas
2012.gada 7.marta iesniegumā norādīto un ievērojot to, ka Jānis Sūniņš nav iesniedzis
dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina,
ka ziņas par Jāņa Sūniņa deklarēto dzīvesvietu ir anulējamas.
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Izvērtējot lietas apstākļus Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu
Dundagas novada Dome nolemj:
Anulēt ziņas par Jāņa Sūniņa deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas novads, Dundagas
pagasts, Dundaga, Vīdales iela 7, dz.5.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā. Administratīvais akts uzskatāms par paziņotu septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu
Dundagas Evaņģēliski luteriskai draudzei un Jānim Sūniņam vai viņu pilnvarotajiem
pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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23.§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
23.6. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
MĒRĶIS
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai, kurai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā
IZVĒRTĒJUMS
1. Dundagas novada pašvaldībā 2012.gada 7.martā saņemts Dundagas
Evaņģēliski luteriskās draudzes (reģ. Nr. 90000312622, juridiskā adrese Pils iela 10,
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270) priekšnieces Diānas Siliņas
rakstveida iesniegums, kurā lūgts anulēt ziņas par Aigara Sūniņa, dzimuša 1974.gada
4.oktobrī deklarēto dzīvesvietu adresē: Vīdales iela 7, dz.5, Dundaga, Dundagas pagasts,
Dundagas novads, norādot, ka minētajā adresē nedzīvo neviena persona un, ka ēka ir
avārijas stāvoklī. Iesniegumam pievienota 2007.gada 18.decembrī izsniegtā
Zemesgrāmatu apliecība (kopija), nodalījums Nr. 1000 0041 9839, kadastra numurs:
8850 015 0161, un Zemes robežu plāns (kopija), kas apliecina, ka nekustamais īpašums
ar nosaukumu „Mācītājmuiža”, kurš atrodas Vīdales ielā 7, Dundagā, Dundagas pagastā ir
Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes īpašums.
Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece D.Siliņa pēc pašvaldības
pieprasījuma papildus vēl iesniegusi apliecinošus faktus par dzīvojamās ēkas
Mācītājmuiža stāvokli. Konstatē, ka:
1) 2007.gada 29.novembrī LR Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas sniegtais
apsekošanas akts Nr.15.28.-04/145, kuru sastādījusi VKPAI Talsu rajona galvenā valsts
inspektore Anda Lase, apliecinājis, ka Dundagas mācītājmuižas dzīvojamā ēka atrodas
avārijas stāvoklī;
2) 2010.gada 14.decembrī LR Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas Kurzemes
reģionālās nodaļas vadītājas Ilze Zikmanes un valsts inspektores Anda Lases veiktajā
apsekošanas aktā Nr.15.1-04/685 sniegts atzinums, ka konstatētie defekti rada bīstamu
situāciju un, ka ēka nav ekspluatējama.
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2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Izvērtējot Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces D.Siliņas
iesniegumā norādīto, ka minētajā adresē nedzīvo neviena persona, un, ka ēka ir avārijas
stāvoklī, konstatēts, ka Aigars Sūniņš dzīvesvietu Dundagas novada Dundagas pagastā,
Dundagā, Vīdales ielā 7, dz.5. deklarējis 1998.gada 23.janvārī. Novada pašvaldības rīcībā
nav ziņu par A.Sūniņa tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē, jo
īslaicīgi glabājamās lietas par 1998.gadu saskaņā ar lietu glabāšanas termiņiem ir jau
iznīcinātas.
3. Lai izvērtētu Dundagas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces D.Siliņas
iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir pamats anulēt ziņas par Aigara
Sūniņa deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2012.gada 19.martā nosūtīja Aigaram Sūniņam
vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt paskaidrojumus par D.Siliņas iesniegumā
minētajiem faktiem un iesniegt pašvaldībā dokumentus, kas apliecina tiesības deklarēt
viņa dzīvesvietu iepriekšminētajā adresē.
Konstatēts, ka A.Sūniņš noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un iesniedzis
dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu viņam deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē.
Aigars Sūniņš pašvaldībā ieradās jau pēc noteiktā termiņa, t.i. š.g. 20.aprīlī, un sekretārei
paskaidroja, ka abi ar brāli Jāni Sūniņu jau vairākus gadus dzīvojot un strādājot Mārupes
pagastā. Apdzīvojamo platību īrējot privātmājā no mājās īpašnieka, bet nekad neesot
interesējušies par faktiskās dzīvesvietas adreses deklarēšanu. Pēc pašvaldības rīcībā
pieejamās informācijas, Sūniņu ģimenei ar novada domes lēmumu 2008.gadā tika
piešķirts dzīvoklis Nevejas c. „Nevejas skolā”, taču uz to brīdi Aigars Sūniņš Dundagas
pagastā faktiski jau vairs nedzīvoja un jauno adresi nepārdeklarēja, saglabājot formāli
pašreiz esošo Vīdales ielā 7, dz.5, Dundagā.
Aigars Sūniņš ir informēts, ka iespējams viņam tiks anulētas ziņas par deklarētās
dzīvesvietas adresi.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir tiesiska
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības
tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Papildus ir noskaidrots, ka Dundagas Evaņģēliski luteriskā draudze ar Alfredu
Sūniņu (Aigara Sūniņa tēvs) noslēgusi terminēto dzīvojamās telpas īres līgumu no
28.11.2007.-01.04.2008., kas jau norāda, ka arī Aigaram Sūniņam pēc līguma termiņa
izbeigšanās ir zudis tiesiskais pamats uz deklarēto dzīvesvietu, kā arī persona faktiski
minētajā adresē nedzīvo un nav sasniedzama, kas ir papildus motivācija deklarētās
dzīvesvietas anulēšanai.
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā Dundagas Evaņģēliski luteriskā draudzes priekšnieces Diānas Siliņas
2012.gada 7.marta iesniegumā norādīto un ievērojot to, ka Aigars Sūniņš nav iesniedzis
dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina,
ka ziņas par Aigara Sūniņa deklarēto dzīvesvietu ir anulējamas.
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Izvērtējot lietas apstākļus Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu
Dundagas novada Dome nolemj:
NOLEMJ:
Anulēt ziņas par Aigara Sūniņa deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas novads,
Dundagas pagasts, Dundaga, Vīdales iela 7, dz.5.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā. Administratīvais akts uzskatāms par paziņotu septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu
Dundagas Evaņģēliski luteriskai draudzei un Aigaram Sūniņam vai viņu pilnvarotajiem
pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 161.
24.05.2012.

24.§
Par dzīvokļu jautājumiem
24.1. Par dzīvojamajās platības piešķiršanu
Pamats
1. Romāna Iesalnieka iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/167-I no 13.04.2010.
2. Sociālā dienesta apsekošanas akts no 16.04.2012 un izziņa par sniegto
sociālo palīdzību.
3. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”, no 24.03.2010.
Mērķis
Lemt par trūcīgas personas nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību, saskaņā ar likumu “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Izvērtējums
Romāns Iesalnieks ar ģimeni (sieva un divi nepilngadīgi bērni) dzīvo no L. Landmaņa
īrētā dzīvoklī Dundagas pagasta “Lejasozolos”. Izīrētājs prasa atbrīvot dzīvokli ar
1.06.2012, iesniegums no 12.04.2012, jo tas nepieciešams viņa paša ģimenei. Līdz ar to
R.Iesalnieka ģimenei ir nepieciešama dzīvojamā platība.
Saskaņā ar Sociālā dienesta atzinumu R. Iesalnieka ģimene atbilst trūcīgas ģimenes
statusam.
Ģimene saņem GMI pabalstus no 2011.gada novembra līdz šim brīdim.
Maija beigās atbrīvosies dzīvoklis Brīvības ielā 17, dzīvoklis Nr.3. Ir brīvs dzīvoklis arī
Sabdagas ciema “Jauntūļos” dzīvoklis Nr.6, kurā nepieciešams ierīkot plīti virtuvē un
krāsni vienā no istabām.
Ņemot vērā, ka dzīvojamā platība vajadzīga nekavējoši var uzņemt rindā un pēc remontu
veikšanas piešķirt dzīvokli “Jauntūļos”.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.Uzņemt dzīvojamās platības piešķiršana rindā Romānu Iesalnieku.
2.Izīrēt dzīvokli “Jauntūļos” dzīvokli Nr.6 R. Iesalniekam uz vienu gadu.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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Dundagas novada Dundagas pagastā
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24.§
Par dzīvokļu jautājumiem
24.2. Par dzīvojamajās platības piešķiršanu
Pamats
1. Lavandas Kārklevalkas iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/1176-k no
18.04.2010.
2. Sociālā dienesta apsekošanas akts no 16.04.2012 un izziņa par sniegto
sociālo palīdzību.
3. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”, no 24.03.2010.
Mērķis
Lemt par trūcīgas personas nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību, saskaņā ar likumu “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Izvērtējums
Lavanda Kārklevalka ar bērniem (2 gadi un 4 gadi) dzīvo bērnu tēva Ginta Gintera
īpašumā “Strautmaļi”. Gints bieži lieto alkoholu, kā rezultātā veidojas strīdi, kuros
jānoskatās bērniem. Lai bērni neciestu no emocionālās vardarbības Lavanda vēlas dzīvot
citur. Lavanda ir reģistrēta bezdarbniece un pārtiek no alimentu naudas, ģimenes valsts
pabalsta un GMI pabalsta. Ja būtu iespēja dzīvot tuvāk Dundagas centram, bērni varētu
apmeklēt bērnudārzu un Lavanda meklēt darbu.
Saskaņā ar Sociālā dienesta izziņu L. Kārklevalkas ģimenei 01.04.2012 ir piešķirts
trūcīgas ģimenes status līdz 30.09.2012. Uz doto brīdi bērni atrodas Krīžu centrā Talsos.
Ģimene saņēmusi GMI pabalstu par 2012.gada aprīli.
Maija beigās atbrīvosies dzīvoklis Brīvības ielā 17, dzīvoklis Nr.3. Ņemot vērā, ka
dzīvojamā platība vajadzīga nekavējoši var uzņemt rindā un piešķirt šo dzīvokli.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.Uzņemt dzīvojamās platības piešķiršana rindā Lavandu Kārklevalku.
2.Izīrēt dzīvokli Brīvības ielā 17, dz.3 uz vienu gadu.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 163.
24.05.2012.

24.§
Par dzīvokļu jautājumiem
24.3. Par dzīvojamajās platības maiņu
Pamats
1. Ingas Leistmanes iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/........-L no 14.05.2012.
2. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
no 24.03.2010.
Mērķis
Lemt par pašvaldības īpašumu lietderīgu izmantošanu.
Izvērtējums
Pašreiz Dundagas vidusskolas Mazās skolas ēkā saules ielā 8 uz darba laiku vidusskolā ir
izīrēts dienesta dzīvoklis I. Leistmanei. Dzīvokļa platība ir 40 m². Novada pašvaldībai uz
doto brīdi ir brīvs dzīvoklis Dundagā Maija ielā 2, dz. 16, kurā ir divas istabas un tā
platība ir 54,90 m². Arī šis dzīvoklis pirms atbrīvošanas bija dienesta dzīvoklis. Lai
pašvaldībai nebūtu jāmaksā par dzīvokļa Maija ielā 2 apsaimniekošanu, apkuri un
savukārt skolā esošā dzīvokļa telpas varētu izmantot skolas vajadzībām, šo dzīvokli
varētu izīrēt I. Leistmanei uz darba laiku Dundagas vidusskolā. Ar vidusskolas direktori
un I. Leistmani šāds risinājums ir pārrunāts un nav iebildumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Izīrēt I.Leistmanei dzīvokli Maija ielā 2-16 uz darba pienākumu veikšanas laiku
Dundagas vidusskolā.
2.Dzīvokli skolas telpās izmantot vidusskolas vajadzībām.
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas un PI nodaļai un Dundagas
vidusskolai
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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Dundagas novada Dundagas pagastā
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25.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos par pabalstiem
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem
Dundagas novadā”.
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa; MK not. Nr. 550; „Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma” 35.panta trešā daļa
Mērķis
Noteikt pārtikas talonu piešķiršanas un izsniegšanas kārtību un atbalstīt ģimenes
materiāli, lai uzlabotu demogrāfisko situāciju Dundagas novadā.
Izvērtējums
Līdzšinējos saistošajos noteikumos nebija atrunāts par GMI pabalsta piešķiršanu vai
daļēju pabalsta piešķiršanu pārtikas talonos.
Saistošajos noteikumos tiek noteikts pārtikas talonu piešķiršanas un izsniegšanas
kārtība.
Lai veicinātu dzimstību un uzlabotu Dundagas novada demogrāfisko situāciju, tiek
palielināti pabalsti jaundzimušajiem, kuru pirmreizējā dzīvesvieta reģistrēta Dundagas
novadā.
Saistošie noteikumi groza esošos saistošos noteikumus precizējot atsevišķus noteikumu
punktus.
1) Tiek grozīts saistošo noteikumu punkts par GMI pabalsta piešķiršanas un
izmaksas kārtību, nosakot pabalsta izmaksu vai daļēju pabalsta izmaksu pārtikas
talonu veidā.
2) Tiek grozīts saistošo noteikumu punkts par izmaiņām jaundzimušā pabalsta
apmērā un kārtībā.
3) Tiek precizēts, saistošo noteikumu punkts par pārtikas talona piešķiršanu
pamatvajadzību
nodrošināšanai
krīzes
situācijā
nonākušajām
ģimenēm/personām.

86

Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada Domes 2012.gada 24.maija saistošos noteikumus Nr.___
„Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumu Nr.
6 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā”.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 165.
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26.§
Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu J. B.
PAMATOJUMS
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otrā daļa, 9.panta pirmā daļa.
Dundagas novada domes lēmums nr. 89 (protokols nr.3; 21 §; 22.03.2012.) – aprūpes
nepieciešamību tālāku virzību skatīt SIK komitejas sēdē maijā.
MĒRĶIS
Nodrošināt personai ilgstošo sociālo aprūpi.
IZVĒRTĒJUMS
Ar 22.03.2012. Dundagas novada Domes lēmumu persona tika ievietota ilgstošajā
sociālajā aprūpes institūcijā „Lauciene”. Personai aptuveni divu mēnešu laikā tika
plānota peritoneālās dialīzes operācija. Sazinoties ar hemodialīzes nodaļas dr.Mičuli,
noskaidroju, ka operācija vēl ir jāgaida, valsts nav vēl piešķīrusi līdzekļus paredzētajai
operācijai. Dr.Mičule paskaidroja, ka tuvākajā laikā nepieciešamie līdzekļi varētu tik
piešķirti un minētā persona tiktu operēta. Pēc operācijas veikšanu persona ir izteikusi
vēlmi saņemt ilgstošo sociālo aprūpi SIA „Dundagas veselības centrā”.
Uz doto brīdi no pansionāta „Lauciene” saņemti rēķini par kopējo summu Ls 273.52
Dundagas novada Dome nolemj:
Nodrošināt Jānim Būmistram ilgstošo sociālo aprūpi arī turpmāk pansionātā „Lauciene”.
Jautājumu par aprūpes tālāku virzību skatīt pēc operācijas veikšanas.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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